
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.12.2019 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu  

4. Návrh VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža 

5. Návrh VZN č.2/2019 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej 

školy v Beloveži pre školský rok 2020/2021 

6. Návrh na II. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021, 2022 

8. Rôzne 
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 6 poslancov, OZ je 

uznášania schopné.  

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

Ján Basár,  MUDr. Peter Čičvara 

 

3. Schválenie  programu 
 

Pred schválením programu  požiadal  Ing. Martin Nemec o doplnenie jedného bodu 

programu, ktorý by bol  č. 8 , ktorého obsahom je zmena pracovného úväzku hlavného 

kontrolóra.  

Následne  o doplnenie programu o bod č.9 požiadal aj poslanec MUDr. Jozef Leškanič , 

ktorého obsahom mal byť návrh o navýšenie platu starostu o 30 % zo súčasného tarifného platu 

starostu obce. 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu  

4. Návrh VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža 

5. Návrh VZN č.2/2019 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej 

školy v Beloveži pre školský rok 2020/2021 

6. Návrh na II. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021, 2022 

8. Zmena pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Beloveža 

9. Návrh na navýšenie tarifného platu o 30% pre  starostu obce. 

10. Rôzne 

11. Záver 



 

Program  zasadnutia OZ v uvedenej podobe s doplnenými bodmi 8. a 9. obecné 

zastupiteľstvo jednohlasne 6 hlasmi schválilo. 

 

4. Návrh VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne    

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža 

 

Návrh VZN č.1/2019, predniesol Ing. Martin Nemec :  

Navrhované všeobecne záväzné nariadenie nahrádza doteraz platné VZN obce Beloveža č. 2/2015 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Beloveža. Okrem drobných zmien v štruktúre, ktoré by mali prispieť k väčšej 

prehľadnosti nariadenia sa najvýraznejšie úpravy týkajú zmeny sadzieb dane z nehnuteľností a 

poplatku za komunálne odpady. Tak, ako iné samosprávy, aj obec Beloveža musí reagovať na 

schválené zmeny daňovej legislatívy týkajúcej sa dane z príjmov, ktoré budú mať výrazne 

negatívny dopad na výšku podielových daní. Ich výpadok v rozpočtoch obcí môže značným 

spôsobom ovplyvniť financovanie základných funkcií samosprávy, ako aj zabezpečenie ďalšieho 

primeraného rozvoja obce.  

 

Dôležité zmeny oproti doteraz platnému VZN č.2/2012,  nastali v Daniach z nehnuteľností. 

Pri dani z pozemkov sa u všetkých druhov pozemkov sadzba jednotne upravuje na úroveň 

0,80 % a to z doterajších 0,50 %, resp. 0,60 % (orná pôda, trvalé trávne porasty). Pre vlastníka 

pozemku druhu orná pôda s rozlohou 1000 m² sa daňová povinnosť medziročne zvýši z 1,36 € na 

1,74 €. Pre vlastníka pozemku druhu záhrada o výmere 1000 m² sa daňová povinnosť medziročne 

zvýši zo 7,50 € na 10,56 €.  

 

Pri dani zo stavieb sa sadzby dane upravujú v porovnaní so aktuálne platnými sadzbami 

nasledovne: 

 

a. (0,033 €) 0,066 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 

pre  hlavnú  stavbu, 

b. (0,050 €) 0,100 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu, 

c. (0,200 €) 0,300 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d. (0,133 €) 0,200 € za samostatne stojace garáže, 

e. (0,330 €) 0,660 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu  s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu, 

f. (0,330 €) 0,660 € za  stavby  na  ostatnú  podnikateľskú  činnosť  a  zárobkovú  činnosť, 

skladovanie a administratívu, 

g. (0,150 €) 0,660 € za ostatné stavby. 

 

Príplatok za podlažie sa zvyšuje z terajších 0,033 € na 0,040 € za každé ďalšie podlažie 

okrem prvého nadzemného podlažia.  

           

 Pre vlastníka jednopodlažného rodinného domu s rozlohou (zastavanej plochy) 120 m² sa 

daňová povinnosť medziročne zvýši zo súčasných 3,96 € na 7,92 €. Pre vlastníka dvojpodlažnej 

stavby s rovnakou rozlohou daňová povinnosť medziročne vzrastie zo 7,92 € na 12,72 € (120 x 

/0,066 + 0,040/).           



 

 Uvedené zmeny sadzieb by mali v budúcom roku do obecného rozpočtu priniesť o 4 000 € 

viac. 

  

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Zvýšenie sadzby poplatku za komunálne odpady zo súčasných 10,00 € na 20,00 € za osobu 

a rok priamo nadväzuje na novú koncepciu odpadového hospodárstva obce, kedy sa zvyšuje 

trojtýždňová frekvencia vývozu zmesového odpadu na dvojtýždňovú a upúšťa sa od celoročného 

umiestňovania veľkokapacitných kontajnerov v obci.  

U poplatníkov, ktorými sú podnikatelia a právnické osoby sa navrhujú dve sadzby a to 

v závislosti od veľkosti zbernej nádoby. Poplatník využívajúci 110 litrovú (tzv. KUKA) nádobu 

zaplatí ročne pri dvojtýždňovej frekvencii vývozu poplatok vo výške 85,80 €. Poplatník 

využívajúci 1100 litrový kontajner zaplatí ročne poplatok vo výške 429,00 €. 

  Do rozpravy sa prihlásil Ing. Daniel Ščasný, ktorý podotkol, že zvýšenie  poplatku za 

komunálny odpad  o 100 % je oproti iným okolitým obciam veľmi radikálne, čo môže spôsobiť 

nežiadúci jav,  že  to občanov bude odrádzať od separovania odpadu prostredníctvom firmy FURA 

s.r.o., o  čo sme sa snažili aj  tým, že sme zrušili veľkokapacitné kontajnery na plasty a sklo. 

Následne predniesol pozmeňovací návrh : 

 

Upraviť sadzbu poplatku za komunálne odpady : 15 EUR/za osobu a rok v trojtýždňovej 

frekvencii, + 2 krát ročne umiestenie veľkokapacitného kontajnera v obci. 

Za pozmeňovací návrh dal starosta obce hlasovať. 
Hlasovanie:  

ZA: 6 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, Ján Basár, Ing. Daniel Ščasný, 

Mgr. Jaroslav Marko) 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

Hlasovanie za Návrh  VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne    

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža /ako celok/ : 
  

ZA: 6 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, Ján Basár, Ing. Daniel Ščasný, 

Mgr. Jaroslav Marko) 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

 

5. Návrh VZN č.2/2019 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej 

školy v Beloveži pre školský rok 2020/2021 

 

Zápis detí do 1.ročníka v ZŠ Beloveža  – návrh VZN č.2/2019 o určení miesta a času 

zápisu detí do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beloveža 

 - poslanci prerokovali návrh VZN o zápise detí do 1.ročníka ZŠ 
Hlasovanie:  

ZA: 6 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, Ján Basár, Ing. Daniel Ščasný, 

Mgr. Jaroslav Marko) 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

 



6. Návrh na II. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 

 

Nevyhnutnosť navrhovaných zmien rozpočtu súvisí s viacerými skutočnosťami, ktoré 

výrazne ovplyvňujú hospodárenie obce v roku 2019. Prvou z nich je negatívny vývoj výnosu dane 

z príjmov fyzických osôb. Oproti zmenenému rozpočtu na rok 2019 sa znižuje výnos o 36 tis. €. 

Do príjmov sa navrhuje premietnuť aj účelová dotácia vo výške 10 tis. € a príjmy z predaja  

pozemkov. Na strane kapitálových výdavkov sa z dôvodu nedostatočného disponibilného objemu 

finančných prostriedkov vypúšťa nákup nehnuteľností, ktorého finančné vysporiadanie sa presúva 

do roka 2020. V bežnom rozpočte sa rozpočtujú presuny  jednotlivých výdavkov bez dopadu na 

objem rozpočtu, ktoré sú navrhované na základe očakávanej skutočnosti čerpania výdavkov do 

konca kalendárneho roka. k návrhu neboli vznesené pripomienky. 
Hlasovanie:  

ZA: 4 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, Ján Basár) 

PROTI: 0  

ZDRŽALI SA: 2(Ing. Daniel Ščasný, Mgr. Jaroslav Marko) 

 

 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021, 2022 

 

Návrh rozpočtu obce Beloveža na roky 2020 – 2022 vychádza zo schváleného rozpočtu 

verejnej správy v Národnej rade SR, zohľadňuje schválené novely zákonov platné a účinné od 

1.1.2020. Zohľadňuje aj schválený nárast platov pri výkone práce vo verejnom záujme schválených 

v štátnom rozpočte Slovenskej republiky od 1.1.2020. Rozpočet príjmov vychádza z návrhu 

rozpočtu verejnej správy SR na roky 2020-2022, z navrhovaných nových sadzieb vo VZN o 

miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2020. V oblasti grantov sú do návrhu premietnuté dostupné 

údaje z príjmov za dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy. 

Celkovo rozpočet daňových príjmov je nižší ako schválený rozpočet na rok 2019 o 6 %. Z toho sa 

predpokladá medziročný rozpočtovaný pokles výnosu z dane z príjmu fyzických osôb o  8 % nižší 

ako schválený rozpočet na rok 2019. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný vyšší o takmer 

30%, výnos z poplatku za komunálny odpad je plánovaný vyšší o 37,5%. Nedaňové príjmy sa 

rozpočtujú nižšie o 17 %. Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a 

výdavky rozpočtu na rok 2020 sumu 466 tisíc eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako 

finančne prebytkový vo výške 35 tis. €, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový v rovnakej 

výške. Bežný rozpočet sa navrhuje ako prebytkový vo výške 60 tisíc eur, kapitálový rozpočet ako 

schodkový vo výške 60 tisíc eur, prebytok finančných operácií predstavuje výšku 35,5 tisíc eur. 

 
Hlasovanie:  

ZA: 4 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, Ján Basár,  

PROTI: 2 (Ing. Daniel Ščasný, Mgr. Jaroslav Marko) 

ZDRŽALI SA: 0 

 

 

8. Zmena  pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Beloveža 

 

Dňa 25.02.2019 bol do funkcie hlavného kontrolóra obce  zvolený  Ing. Miloš Mikula na 

čiastočný pracovný úväzok 20 hod. mesačne t.j. 0,125 % .Čas ukázal, že na rozsah práce hlavného 

kontrolóra je tento úväzok nepostačujúci. Okrem vykonávania kontrol v zmysle plánu kontrolnej 

činnosti a  mimoriadnych kontrol na základe vyžiadania poslancov OZ  je povinnosťou kontrolóra 

zúčastňovať sa na zasadnutiach OZ a vykonávať kontrolu plnenia uznesení. Hlavný kontrolór 

vypracováva  stanoviská k návrhu rozpočtu, k návrhu záverečného účtu a spolupracuje pri tvorbe 

VZN a interných predpisov.  



      Podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu 

vyhradené: „voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce,  určiť rozsah výkonu funkcie 

hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi“.  Hlavný 

kontrolór je v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení zamestnancom obce a 

vzťahujú sa na neho ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme a 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Pokiaľ ide o zvýšenie úväzku počas výkonu funkcie 

hlavného kontrolóra, vzhľadom na to, že ide o zamestnanca a zákon o obecnom zriadení toto sám 

neupravuje, zmena je možná len formou dohody zmluvných strán (zamestnávateľa a zamestnanca) 

na základe ustanovenia § 54 Zákonníka práce. Z uvedeného vyplýva, že zároveň je potrebné 

uznesenie obecného zastupiteľstva o zvýšení úväzku hlavného kontrolóra, súhlas hlavného 

kontrolóra so zvýšením pracovného úväzku vo forme dodatku k pôvodnej pracovnej zmluve, kde 

sa určuje rozsah pracovného úväzku a v závislosti od jeho zvýšenia, aj zvýšenie platu hlavného 

kontrolóra a dátum účinnosti zmeny.   

     Ing. Martin Nemec navrhol obecnému zastupiteľstvu, po predbežnej dohode s hlavným 

kontrolórom obce,  zvýšenie základného pracovného úväzku  na 0,15 %  s účinnosťou od 

01.01.2020 

 
Hlasovanie:  

ZA: 6 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, Ján Basár, Ing. Daniel Ščasný, 

Mgr. Jaroslav Marko) 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

 

9. Navýšenie tarifného platu starostovi obce o 30% 

 

Poslanec OZ a člen obecnej rady MUDr. Jozef Leškanič, oboznámil OZ so zákonom č. 

253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí, a zároveň navrhol zvýšenie základného platu o 30 %.  

 

Doterajší mesačný plat starostu  Jozefa Kosturu vo výške 1854,- EUR sa zvýši o 30 % (čo 

činí 557,-EUR) 

S účinnosťou od 1.12.2019 tak bude celkový plat starostu obce  2411,-- EUR  

 
Hlasovanie:  

ZA: 4 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, Ján Basár,  

PROTI: 2 (Ing. Daniel Ščasný, Mgr. Jaroslav Marko) 

ZDRŽALI SA: 0 

 

10. Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že po poslednom OZ konanom dňa 21.11.2019 

bezodkladne pracoval na prijatým uzneseniach ohľadom zápisu nepeňažného vkladu do 

ORSR a rovnako Katastra KN, kde Obec Beloveža zvýšila základné imanie o výšku 9.000.- 

Eur nepeňažným vkladom jediného spoločníka vo výške 9 000.- Eur do obchodnej 

spoločnosti Obecný podnik Beloveža s. r. o. - dňa 28.11.2019 podaným návrhom o 

toto zvýšenie a dňa 4.12.2019 podala Obec Beloveža Návrh na vklad na zápis do katastra 

tvorený nepeňažným vkladom spoločníka – obce Beloveža , (ktorý predstavujú nehnuteľnosti 

vo výlučnom vlastníctve spoločníka – obce Beloveža, a to ako novovytvorené   CKN parcely 

č.: 1391/43 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1094 m2 a 139/144 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1069 m2, ktorých ohodnotenie je predmetom znaleckého posudku č. 



30/2019 súdneho znalca - Ing. Michala Škriaba, Adlerova 3, 040 22 Košice, ev. č.: 913395) 

na zápis vlastníckych práv do obchodnej spoločnosti Obecný podnik Beloveža s. r. o. 

 

 

11. Záver 

Naplnením programu starosta obce oficiálne ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval 

prítomným za účasť . 

 
 

 

 

 
 

Zapisovateľka:  

 

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

MUDr. Peter Čičvara                                 .................................................... 


