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Zápisnica zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2020 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Schválenie programu 
4. Oboznámenie sa s obsahom podania “Petícia” 
5. Schválenie projektu pre územné konanie – Zásobovanie pitnou vodou z vodnej nádrže 

STARINA. 
6. Schválenie vstupu obce Beloveža do klubu akcionárov spoločnosti VVS, a.s. 
7. Schválenie plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
1.Otvorenie zasadnutia 
 
       Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beloveža otvoril starosta obce Jozef Kostura privítal 
poslancov ObZ, ako aj ostatných prítomných občanov obce, ktorí sa zasadnutia zúčastnili. 
Skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov a zasadnutie je uznášania schopné. Ďalej uviedol, že toto 
zastupiteľstvo je výnimočné, lebo málokedy sa stáva, že sa prejednáva vec ako petícia. Skôr ako dal 
schváliť program zastupiteľsva oznámil, že bod č. 6 sťahuje z programu a bližšie informácie bodá 
neskôr v bode rôzne. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
       
          Starosta určil za zapisovateľa Mgr. Janu Semanovú , a za  overovateľov zápisnice Jána Basara, 
a MUDr. Jozefa Leškaniča. 
 
3. Schválenie programu 
 
     Poslanci program zasadnutia poslanci jednohlasne schválili. 
 
4. Oboznámenie sa s obsahom podania obálkou “Petícia” 
     
Starosta uviedol, že dňa 10.6.2020 bola v popoludňajších hodinách doručená obálka s názvom 
Petícia. Jana Semanová prevzala obálku, a do knihy doručenej pošty zapísala, že ju priniesol Petičný 
výbor, Peter Kmeť, trvale bytom Beloveža č. 255. Obsah obálky nepoznáme, nevieme či je to petícia 
za výrub stromov ale za výstup z NATO, možno je tam antrax, neviem, túto obálku predávam svojmu 
zástupcovi Ing. Martinovi Nemcovi neporušenú, aby ju otvoril a oboznámil nás s jej obsahom. 
     Ing. Martin Nemec rozpečatil obálku, ktorá bola určená do rúk poslancov obecného zastupiteľstva. 
Po otvorení obálky oboznámil zúčastnených o jej obsahu. V obálke sa nachádzal  sprievodný list 
s prílohami 12 -tich petičných hárkov s počtom 215 podpisov.  
         Následne prečítal sprievodný list v ktorom bolo uvedené, že petícia je na vyhlásenie referenda 
za odvolanie starostu obce Beloveža z dôvodu, že v záujme zefektívnenia obecného úradu prepustil 
pracovníkov školskej jedálne a školského klubu detí a tým znemožnil otvorenie základnej a materskej 
školy od 1.6.2020 a dlhodobé ignorovanie verejného záujmu obyvateľov obce. Následne navrhol aby 
členmi preskúmavacej komisie boli všetci poslanci, aj tí, ktorí sa tohto ObZ nezúčastnili. 

Tu sa starosta podotkol, že je potrebné dať preskúmavacej komisii zoznam oprávnených 
voličov ku dňu podania petície, aby vedela komisia preskúmavať a komunikovať s petičným výborom. 
Starosta sa opýtal kto je petičný výbor? Po oboznámení sa s obsahom obálky Ing. Martin Nemec 
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skonštatoval, že nikde nie je uvedené kto ním je, uvedená je iba osoba určená na zastupovanie – 
Peter Kmeť. 
   K dôvodom tejto petície sa rozpútala  pomerne búrliva debata zo strany občanov. Otázky boli 
smerované aj poslancom OZ. Starosta poprosil o disciplínu a hlásenie sa o slovo. 
 
        Prvý sa prihlásil p. Peter Jurč s otázkou na starostu obce  : Aká úspora nastala v rozpočte obce, 
tým že boli prepustení traja zamestnanci obce, ktorým bolo vyplatené niekoľkomesačné odstupné.   
 Starosta podal rozsiahle vyjadrenie k celej kauze ohľadom MŠ. Činnosť MŠ a ZŠ sa pozastavila 
dňa 16.3.2020 na celom Slovensku, čo nebolo rozhodnutím STAROSTU, ale Úradu vlády SR. Obec 
Beloveža vydala rozhodnutie o organizačnej zmene, ktoré celé prečítal a ktoré je zverejnené na 
webovej stránke obce od 28.apríla 2020. 
 Tu sa Jana Soroková opýtala kedy sa spravila táto organizačná zmena, že pánom poslancom 
došiel list, ktorý posielala. Na to starosta reagoval, list nedošiel poslancom ale obci, bola v ňom 
žiadosť o prístup k informáciám, tej sa vyhovelo, rovnako tak požadované informácie sú dávno 
zverejnené na webe. A na otázku kedy sa zmena vykonala odpovedal - veď som to práve prečítal 
v spomínanom rozhodnutí o organizačnej zmene, stačilo počúvať. 
 
 Ešte raz pani Sorokovej osobitne a všetkým zúčastneným vysvetlil, že otázky personálneho 
obsadenia obecného úradu a jeho zamestnancov sú v zmysle zákona o obecnom zriadení vyslovene 
iba a len v kompetencii starostu obce a nie v kompetencii zastupiteľstva. Pokiaľ máte pocit, že 
ukončenie Vášho pracovného pomeru s obcou Beloveža formou Dohody o skončení pracovného 
pomeru bolo protizákonné, prosím aby ste sa obrátili na príslušný súd. To je všetko čo viem v 
tejto veci uviesť a poprosím Vás potrebujeme sa posunúť ďalej.  
 

Pani Soroková bola naďalej nespokojná a tak sa starosta opýtal, dostali ste výpoveď alebo 
dohodu ? Boli ste sa poradiť doma pri manželovi ? Vrátila s tým, že chcete podpísať dohodu ? Na 
tieto otázky pani Soroková, že podpísala dohodu a ÁNO bola sa poradiť doma. 

 
Starosta jej oznámil, že odo dňa 12.3.2020 nechodíte do práce, ja som Vám  dával možnosť 

vykonávať aj iné práce, ako umývať okná a podobne, čo ste odmietla. Pri sadení stromčekov pri 
cintoríne ste mi oznámila, že vy ste kuchárka, a teda pri prognózach, že MŠ a ZŠ sa neotvorí možno 
ani v septembri, tak pre kuchárku prácu nemám. 
 Ďalej sa starosta opýtal či dostala 5+1, a teda 6- mesačné odstupné zo 100% mzdy? Pani 
Soroková odpovedala:  a to mi ani odstupné neprináleží? Starosta reagoval, keby som nebol 
charakter mohla ste dostať odstupné zo 60% a vyzval ju nech povie ľudom koľko peňazí dostala 
a pritom sedí doma do septembra 2020, kedy ste si mohla znova podať žiadosť. Pani Soroková 
povedala, že ona chcela najprv znížiť plat na 80%, tak 60%  a až tak ukončiť pracovný vzťah.  
 

Starosta ešte podotkol, že pri ukončení pracovného pomeru bol aj Ing. Martin Nemec a že ak 
si podajú žiadosť o prijatie, nie je vylúčená možnosť ich prijať do pracovného pomeru znova. 

 
 Starosta ďalej uviedol, že napr v Hažlíne tú prácu, čo v Beloveži robia tri pracovníčky, robí 
jedna. Nato povedala pani Soroková, že pani Čičvárová je upratovačka a síce vypomáhala v kuchyni 
ale ona akoby robila na čierno. Do debaty vstúpila pani Svetlana Kataniková, ktorá povedala, že ona 
bola zodpovedná za zamestnancov a že v jedálni viedla iba Pani Sorokovú ako 1 človeka - kuchára 
a seba ako hospodárky pracovník 0,5 človeka, a teda žiadna Ľudka, žiadna Julka, nikto, jedáleň má iba 
1,5 pracovnej sily školskej jedálni. Starosta reagoval otázkou či teda Ľudka nechodila do práce ? 
Odpovedali spoločne, nie že nechodila, ale nebola v kuchyni vedená. 
 

Ľudia sa prekrikovali a niekto vykrikoval, že škola a škôlka nezarábajú peniaze a kto vás volil 
pre Boha. Starosta vyzval osobu, čo vykrikuje nech sa stotožní a odpovie či tu bola prítomná keď sa 
konalo stretnutie rodičov, že ako môže tvrdiť nezmysly, ktoré sa vykrikujú, nech naopak sa ozvú ľudia, 
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ktorí sa zúčastnili stretnutia rodičov v sále ohľadom otvorenia škôlky, lebo práve takto vznikajú 
a hlavne sa zámerne šíria dezinformácie. Starosta skonštatoval, že skáču ľudia, ktorí tu neboli 
a nevedia ako to bolo. 
 

Nato vystúpil Marián Hopko st. s otázkou či tak biedne stojí dedina, že Vy ste si zvýšili plat? 
Veď to je hanba. Starosta reagoval, že on si nikdy plat nezvýšil, toto sa ani nedá, naopak, hneď ako do 
úradu nastúpil požiadal poslancov, aby mu plat neschvaľovali a dostal zákonné najnižšie možné 
minimum, lebo chce najprv aby po ňom bolo vidieť prácu. 

Plat mu zvýšili na obecnom zastupiteľstve poslanci obce v decembri 2019, po tom ako za rok 
videli koľko práce sa vykonalo a ako obec napreduje, načo pán Hopko povedal, že to je jedno. 
 

Pán Hopko, pani Soroková, pán Čegiň a ďalší sa navzájom prekrikovali, pani Soroková tvrdila 
ako peniaze sú a peniaze prišli, starosta sa opätovne im snažil vysvetliť, že keď sa otvárala škôlka 
povedal že v januári 2020 boli podielové dane 31 tisíc Eur, v apríli 13 tisíc, nech počítajú ten výpadok, 
rozdiel, a ak nebude ani na plyn tak pôjdeme k Vám pán Hopko, že vy ho zaplatíte? Ja som starosta 
a som ten, kto má v kompetencii urobiť také rozhodnutie a urobil ho v ekonomickom záujme obce 
a všetkých obyvateľov.  

Nato sa ozval pán Peter Čegiň s otázkou či je tu starostom len pre seba alebo pre ľudí, načo 
mu starosta odvetil ja som starostom pre všetkých. 
 

Opäť sa rozpútala búrlivá debata kde sa ozvala pani Mihalčinová s tým, že Vy ste tu starosta, 
vy ste tu nato aby ste tote peniaze dakde našli. Načo starosta reagoval, že nech ona ich ide nájsť, lebo 
on nevie kde sa peniaze hľadajú, dakde nájsť on nepozná. 
 

Vystúpil Martin Nemec, kde vysvetľoval pozíciu starostu v obciach, čo je v jeho výlučnej 
kompetencii, že starosta ako štatutár obec riadi a zodpovedá za hospodárenie v nej, a on musí robiť 
aj nepopulárne rozhodnutia a prepúšťať ľudí, že ak pozeráme správy tak vidíme, že sa prepúšťa 
všade, v celom svete. Nato sa vykrikovalo, že ale v školstve ??? V školstve nie.  

Nato opäť Ing. Martin Nemec reagoval, že my nežijeme v bubline, týka sa to aj nás, aj 
školstva. Ak by sa ďalej takto gazdovalo, nebolo by ani na výplaty. 

Pán Marián Hopko st. opäť vykrikoval, že dane sa zvýšili a peniaze furt nemáme, kam sa 
dávajú.  Ing. Nemec reagoval, že podielové dane sú hlavný zdroj príjmu obce a tým, že je situácia taká 
aká je na celom svete, podielové dane výrazne klesli, z 31 tisíc na 13 tisíc, prepúšťa sa všade. 
 

Starosta opäť pripomenul, že pracovníčky dostali odstupné tak vysoké, akoby mali zaplatené 
platy až do septembra a popri tom obec ušetrila odvody, ktoré už mesačne neplatí. 

Naopak prízvukoval včerajšie správy kedy sa zatvorili ďalšie škôlky v Nových Zámkoch, Čadci. 
Nato reagoval p. Radovan Čegiň, že pre Boha, teraz sa nezatvára, veď sa pozerajte na správy, načo 
mu starosta povedal, že on sa asi nepozerá na správy keď toto tvrdí. 

Opäť búrlivá debata občanov, že tu nie je korona, že to len také opatrenia, načo starosta 
položil otázky, prečo nosíte rúška, prečo nemôžete ísť do kostola? prečo dodržiavate rozostupy keď 
idete do kauflandu? Prečo je všade dezinfekcia ? 
 

Slovo si vzal hl. kontrolór Ing. Miloš Mikula a vyjadril sa tiež k prepusteniu zamestnancov 
a neotvoreniu MŠ. Uviedol, že čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov, nie je tam žiadny spor kto má akú 
kompetenciu, toto bolo výslovne v kompetencii starostu, nie zastupiteľstva. 
Skôr ide o to, prečo sa taký krok urobil a tento krok prečo tu bol už viackrát popísaný. Vyjadrím sa teda 
k neotvoreniu škôlky prečo zriaďovateľ neotvoril od 1.6.2020 škôlku, toto nebolo samovoľné 
rozhodnutie starostu, pred ním sa konalo zasadnutie Obecnej rady, kde sa zvažovali všetky okolnosti, 
nielen epidemiologické, ale aj finančné, a aj pracovnoprávne, rovnako bol problém aj s kotlom, a teda 
obecná rada odporučila jednohlasne neotvoriť materskú škôlku. 
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Opäť búrlivá reakcia pána Mariána Hopka st, že kotol je tam nový a funkčný. Vystúpil starosta 
a povedal pán Hopko, práve Vám som 3x volal, no Vy ste mi 2x nezdvihol a raz ste ma vypol, načo pán 
Hopko odvetil, môžte si to dať opraviť aj inde. 
 
Prihlásil sa p. Peter Jurč s otázkou na starostu obce  :  kto je vo finančnej komisii obce, kde sa mu 
odpovedalo, že takú komisiu obec nemá, následne sa opýtal, čo obec získala, tým že boli prepustení 
traja zamestnanci obce, ktorým bolo vyplatené niekoľkomesačné odstupné.   
Odpoveď dostal opakovane, len ju nechcel chápať, starosta zopakoval, keď niekto nechodí polroka do 
práce ale peniaze dostane akoby bral plat, lenže obec to už nestojí odvody tak logicky z toho vyplýva, 
že tým ušetrila. Dodal, že darmo útočíte, prišli ste len rozbíjať schôdzu, obec ušetrila ich odvody 
a naopak pracovníčky dostali odstupné zo 100%, keby som bol taký ako hovoríte, znížil by som im na 
80 a 60 % a tak ich prepustím, tento férový krok ostal nepochopený, pán Jurč sa opätovne pýtal to 
isté. 
Do debaty vstúpili pani Soroková a pani Kataniková, že čo sa ušetrilo, že prepustené ostali v máji, 
v júni sa škôlky otvárali a v lete majú oni dovolenky. Starosta požiadal lekárov, nech sa vyjadria. 
Pán Jurč požiadal zapisovateľku zapísať jeho otázku, následne požiadal Ing. Nemca nech mu vysvetlí, 
že čo obec ušetrila? Starosta mu to opäť vysvetlil a povedal pánovi Jurčovi nech si to naštuduje, no 
pán Jurč žiadal zapísať, že nedostal odpoveď. 
 
Vystúpil pán Peter Seman ml. s otázku : čo porušil dňa 23.mája 2020 a čo ho viedlo k vyhrážkam 
políciou? Starosta mu odpovedal, že porušil to, že spoluorganizoval zápas vo futbale s Mariánom 
Hopkom ml. a Kristiánom Markom v dobe, kedy sa hrať zápasy ešte nemohlo. Na to sa začalo 
vykrikovať, že oni sa tam náhodne stretli, starosta povedal áno 23-ja ľudia sa tam náhodne stretli, a 
opýtal, ste registrovaný klub? Dodržiavali ste prísne hygienické podmienky? Mali ste tam zoznam 
ľudí, ich zdravotný stav, cestovateľskú anamnézu, kto odkiaľ prišiel? Ďalej povedal, že ľutuje, že 
žiadnu políciu nevolal a ani dodatočne tento skutok nenahlásil, a to len z dôvodu že mu boli 
poskytnuté informácie od hlavného hygienika, kedy by pokutu 1500 Eur dostal každý hráč osobitne, 
a preto to viac neriešil, lebo mu ich bolo ľúto. Teraz ste chlapci urazení a píšete zoznamy a beháte po 
Beloveži.  
Pán Seman reagoval, že starosta mu argumentoval tým, že ihrisko si neprenajal a dodal, že ihrisko je 
verejné, čo je úplne na smiech. Na to starosta reagoval, že obec ihrisko obhospodaruje, podieľa sa na 
spolufinancovaní, kosení a má zaňho zodpovednosť, ktorá mu vyplýva zo zákona o obecnom zriadení, 
kedy obec zodpovedá za šport a kultúru v dedine. 
 
Radovan Čegiň vykríkol veď ihrisko nie je vysporiadané, veď ani pozemok pod Obecným úradom nie 
je vysporiadaný, starosta reagoval a ty odkiaľ toto vieš ? Odpovedal, že veď sa dívam. Starosta 
reagoval, že tak sa dívaš zle, obec má podpísanú zmluvu na dlhodobý nájom s cirkvou, a teda je 
všetko v poriadku. 
 
Ďalšia otázka zo strany občanov bola od p. Jána Soroku, ktorý položil otázku ohľadom  stavebných 
prác ktoré vykonávali  v rámci projektu zatepľovania úradu, v tom čase boli zamestnaní na Obecnom 
úrade v Beloveži cez UPSVaR (projekt dobrovoľnícka činnosť na 4 hod. denne), napriek tomu 
pracovali denne až do večerných hodín , za čo im bola sľúbená odmena od p. Jozefa Marka- konateľa 
firmy MARKO a MARKO s.r.o. , ktorá projekt  realizovala. 
Starosta reagoval, že to nie je pravda, pracovali ste výlučne pre obecný úrad a pomáhali ste iba na 
prácach na budove úradu, ktoré neboli v projekte zahrnuté, a teda ich spoločnosť nemala prečo 
realizovať a i tak spravili veľa prác navyše. Ján Soroka vykrikoval, ale prečo ja som mal to robiť? 
starosta mu odpovedal a to si tu chcel ležať ? Jano, nemáš pravdu. 
 
Jozef Marko reagoval, že čo sa týka rekonštrukcie urobila sa dohoda so starostom, lebo chcel 
niekoľko prác navyše a práve preto som sem dal na tieto práce zámerne stavbyvedúceho poslanca 
obce Jána Basára, aby všetko kontroloval, bolo niekoľko prác navyše, veci naviac boli napr. 
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hromozvod, s tým, že obec zabezpečí vykopanie hromozvodu a firma ho položí, ďalej prístavba, 
schody naviac, opäť s tým, že obec zabezpečí pomocné roboty, na ktoré mohla firma dať vlastných 
cigánov, pochopte, že práce navyše, ktoré realizovali pracovníci obce boli len v súvislosti  s inštaláciou 
hromozvodu, ktorý nebol v rozpočte projektu a ja som Vás nezamestnával a ani Vám nič nesľúbil. 
Pomocné práce zabezpečoval starosta. 
 
Vystúpil Ján Basár, kedy uviedol, že sú spravené roboty, ktoré vôbec nie sú v rozpočte a projekte, no 
vyplynuli z diania, hromozvod bol nevyhovujúci, projekt ho neriešil, preto obec ponúkla pomocné 
roboty, za ktoré firma nefakturovala, a to strieška, obklad, zábradlie. 
 
Ján Soroka povedal, takže som robil 4 hodiny zadarmo, lebo mám tak rád obec. Starosta sa ho opýtal, 
Jano, prečo to riešiš teraz tu a neriešil si to hneď? Kto by už pracoval zadarmo? Kto vie či si vtedy 
nemal dovolenku alebo nebol opitý, čo sa ti stávalo v práci pravidelne. 
Na úrade robili zo spoločnosti MARKOaMARKO predovšetkým Belovežani, aby všetci v obci mali 
prehľad o vykonávaných prácach. 
 
 
p. Radovan Čegiň sa pýtal prečo sa kupovala budova bývalý Maják, keď nemáme peniaze a za také 
drahé peniaze, že volilo sa vysporiadať pozemok pod úradom a kúpiť 2 unimobunky a urobiť tu 
obchod, načo starosta reagoval, že Rado teba je fakt tu škoda v Beloveži, ty by si mal ísť aspoň do 
parlamentu, načo P.Čegiň povedal, že toto on vie.  
Starosta povedal, že po tom ako pán Juraj Vašenko potraviny zatvoril, padol návrh otvoriť nové. Ku 
kúpe budovy majáka sú zápisnice, kde si môžeš pozrieť, že nie starosta tu rozhodol alebo kúpil, ale 
rozhodujú poslanci a musím podotknúť, že toto bolo prínosom pre obec.  
Do debaty vstúpil Martin Nemec a povedal, že táto kúpa bola investíciou do majetku, a teda nech tu 
bude hocijaký starosta, tento majetok tu ostane a je tam zámer aj s budovou o získanie podpory 
v aktuálnej výzve.  
Do debaty vstúpil Peter Kmeť a povedal, že zámer tam je, lebo všetky pozemky sa prepísali na 
Katarínu Kosturovú. Ing Martin Nemec mu povedal, že nech mu ukáže list vlastníctva, kde je Katarína 
Kosturová na budove majáku.  
Peter Kmeť reagoval, že ľude vidiať, že čom je tam napísaná jak Katarína Kosturová majiteľka, ľude 
vidiať.   Ing. Nemec reagoval, že keď ste takto s klamstvami zbierali podpisy na petíciu tak na mieste 
Katky to riešim už s právnikmi. Kmeť pokračoval a povedal, že rovnako tak ako ste spravili 
s Borošivkom (Jánom Sorokom), nebožtíkom, pozemok pod chyžou je koho? Všade Katarína 
Kosturová. Takých špicliv jak chodiat do krčmy, i my máme takých špicliv, čo čujut. 
Starosta reagoval, pozemok je Borošivkov, o ňom by bola veľká debata, v krčme ste ho akurát opíjali.. 
Ing. Nemec vyzval Petra Kmeťa, že ak má vedomosť, že sa pácha taká činnosť, treba ísť na políciu, 
prokuratúru a riešiť, do toho vstúpil starosta, že veď už ste boli.  
Peter Kmeť povedal, že už všetko máme a šitko zname, lebo pani JUDr. to tak robí.  
Ing. Nemec mu povedal, daj to na prokuratúru. 
Vystúpila JUDr. Katarína Kosturová a povedala nech si každý pozrie stránku katastra, kde jasne uvidí, 
že dom po Borošivkovi prešiel na troch dedičov, a nie mňa, zároveň podotkla, že Katarína Kosturová 
nenadobudla ani žiaden majetok obce ani obcou kupovaný, toto sú zámerne sa šíriace klamstvá 
s cieľom zdiskreditovať našu rodinu. 
 
Vystúpil Lukáš Tyšš, že chce na obranu poslancov ohľadom prepustenia zamestnankýň z MŠ uviesť, 
OZ o tom nerozhodovalo, rozhodol sám starosta o tom. Na to sa opýtala pani Soroková a to tak bolo 
možné?  
Pani Kataniková sa opýtala, že prečo o tom nerozhodovali poslanci ? Vystúpil Ing. Nemec a povedal, 
že toto je v kompetencii starostu. Starosta dodal, že naozaj treba počúvať odpovede a aj rozmýšlať 
nad nimi, aby sa jedna odpoveď nemusela vysvetľovať desaťkrát ako tomu teraz je, ja som Vám to 
čítal, že toto mám v kompetencii zo zákona.  
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Pani Kataniková vystúpila, že to bola mimoriadna celosvetová pandémia, preto nechodili do práce, 
ale trebalo ich zavolať, pripraviť, dať na 60% alebo prečo neurobil starosta opak a neprepustil pani 
Semhricovú, pani Pipasovú, pani Čičvárovú a oni tri mohli ostať.  
Starosta reagoval som rád, že si sama uznala, že bola mimoriadna situácia a všade sa prepúšťalo. 
 
 
Radovan Čegiň sa opýtal prečo a  akým spôsobom nadobudola firma MARKO a MARKO s.r.o. obecnú 
nehnuteľnosť , pozemky určené na výstavbu dvoch bytoviek do vlastníctva? 
Jozef Marko vystúpil a povedal mu, že by sa mal zúčastňovať každého zastupiteľstva a vedel by. 
Starosta vyzval Ing. Mikulu aby prítomným vysvetlil postup v tejto veci. 
 
Ing Miloš Mikula uviedol, že čo sa týka pozemkov, je toto výslovne v kompetencii Obecného 
zastupiteľstva, nie starostu. Neschválilo sa to na jednom zastupiteľstve, najprv sa schválil investičný 
zámer na výstavbu bytových domov, kde zahlasovali všetci poslanci. Následne sa predával pozemok, 
ktorý sa musí predávať za minimálne znaleckú sumu, a preto sa vyhotovil znalecký posudok, ktorého 
suma bola pod 9.000,- Eur.  
 
Opäť sa ľudia prekrikovali, tak vystúpil Ján Basár s požiadavkou o kultúrne správanie a nech už sem 
ľudia nevnášajú osobné spory, a keď už Vás niečo zaujíma a niekto Vám pekne vysvetľuje čo Vás 
zaujíma, tak nechajte osobu vysvetliť, majme kultúru, prišli ste sem aby ste to tu rozbíjali? Preskakuje 
sa z témy do témy, nič sa neuzavrie hneď sa kričí, všetko sa mieša, počkajte kým niekto dopovie alebo 
potom to rovno rozpusťme, lebo z toho nebude žiadny záver, len to smeruje k tomu, že sa všetci tu 
rozhádame. Peter Kmeť vykríkol veď už i tak sme všetci rozhádaní. 
 
Vystúpil Peter Jurč s tým, nech sa nikto nediví, lebo je to dobré keď sa prepúšťa v Beloveži a pozerajte 
na mňa? Nech mu každý poslanec odpovie či je to dobré? Pán Jurč si aj sám odpovedal, že dobre 
neodpovedáte mi a dodal, že rovnako tak toto čo sa udialo s chlapcami na ihrisku, že on zastáva ich 
názor a preto tu je, lebo aj na toto bolo riešenie, a určite nebolo jediné, bolo to určite krajné, ale bolo 
výhodnejšie. 
Ing. Nemec odpovedal Petrovi Jurčovi už naozaj detailne, že na jeho dookola rovnakú otázku netreba 
vysokú školu, stačí na to gazdovský rozum, všetci tu gazdovali, keď mal gazda 50 sliepok a mal slabú 
úrodu, tak buď bol zodpovedný a nejakých sliepok sa zbavil alebo mu skapali všetky, ide o to, že 
racionalizácia je nutná a chcem sa opýtať koľko rodičov detí, ktoré chodia do škôlky tu vôbec je 
prítomných ? Peter Jurč vystúpil že nevie prečo tu tí rodičia nie sú. 
 
Výstúpil Ing. Nemec, že ak ste sledovali dianie, minister školstva pozastavil vyučovanie v školách 
a škôlkach, následne keď sa situácia čiastočne zlepšila bola výnimka, kde sa určilo, že školy sa môžu 
rozhodnúť či otvoria či neotvoria, a ak ste sledovali médiá, aj my sme sondovali situáciu, väčšina 
malých obcí pristúpila k tomu, že jednoducho školy, škôlky neotvorili. V mestách je to trošku iná 
situácia. 
 
p. Mihalčinová vystúpila, že Komárov je trošku väčšia dedina a otvorila, Hrabovec nie ale Dubinné 
otvorili a nemajú ani také podielové dane aké my máme. 
Do debaty vstúpil starosta, ktorý povedal, že nevie ako ľudia práve počúvali, čo Ing. Mikula 
vysvetľoval ako to bolo so škôlkou aj školou, že sa zišla celá obecná rada, ktorá jednohlasne rozhodla, 
že sa neotvorí, načo sa pani Mihalčinová opýtala, že kto je členom obecnej rady ? 
 
Starosta jej odpovedal, že Obecná rada je zložená z Ing. Martina Nemca, MUDr. Čičvara, MUDr. 
Leškanič, načo pani Mihalčinová povedala, že to potom to vysvetľuje.  
 
Starosta reagoval, že na koho slová by mal dať, ak nie na rady lekárov a opýtal sa pani Mihalčinovej, 
že od koho so teda má nechávať radiť ? či Matovič sa radí s Ficom alebo lekármi ? Pre mňa bolo 
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prvoradé zdravie detí a preto rozhodnutie, ktoré mi odporučili jednohlasne som uskutočnil. Na to 
pani Mihalčinová povedala, že my tu nie sme v Taliansku ani Francúzsku, my tu nemáme ani jedného 
nakazeného.  
Starosta reagoval, táto kompetencia otvoriť či neotvoriť bola daná zriaďovateľovi a ja po vysvetlení 
od kompetentných odborníkov a priklonil som sa na ich názor, ale tu keď človek nespraví jednému 
dobre, sme zrazu všetci zlí. Radili mi ľudia, čo tomu rozumejú viac ako ja a aj vy. 
 
K škole vystúpil Jozef Tyšš, že či si obecná rada aj ty starosta uvedomujete, že keď zavriete školu, 
môže tam cirkev nasťahovať hocikoho i čiernych spoluobčanov, na čo starosta reagoval, že Jozef, si už 
úplne mimo. Vysvetlil mu, že zriaďovateľ školy je obec a budovu školy má v nájme a dodal, že školu 
nikto nezavrel, zápis minulý rok normálne bol, len kvôli koronavírusu je dočasne stav aký je.  
Reagoval a vystúpil Ing. Mikula s tým, že obec má uzatvorenú nájomnú zmluvu s cirkvou a počas doby 
nájmu nie je možné tam nikoho umiestniť, načo pán Tyšš povedal, že on tam býva a je prvý na rane 
a opýtal sa poslancov či chcú mať v obci čiernych ? 
Starosta povedal napríklad včera predal Jožko Mikula dom, ten čorny Mikuliv,  Kimákovej Eve a koľko 
cigánov si ho chodilo obzerať a chcelo kúpiť, ako môže obec zakazovať či vplývať či brániť vlastníkovi 
v predaji niekomu ďalšiemu?  
 
Ďalej sa Klára Kataníkova opýtala, prečo sa neopravuje cesta na Kuty, keďže je vo veľmi zlom stave, , 
ale namiesto toho sa kupujú pozemky ako maják, tam sú tak rozbité cesty, že čakám či mi neodpadne 
koleso na aute, či mi potom bude preplatená náhrada škody z obecného ? 
 
Starosta jej odpovedal určite nie, ja som na tomto úrade necelých 500 dní, ale cesty v Beloveži nie sú 
výlučne vo vlastníctve obce, napr cesta k cintorínu, cesta na žltú dráhu, a aby ste vedeli, my sme prvý, 
ktorí do toho zabrdli, iné obce to riešia 6 rokov, všade natrafíme na SPF, neviem kedy bude toto 
doriešené, obec sama peniaze na rekonštrukciu nemá a vybavuje si prevod týchto ciest do 
vlastníctva, aby sa mohla uchádzať o výzvy, lebo tie sú podmienené vlastníctvom, čo bohužiaľ 
nemáme. A k majáku, prečo sme ho kupovali, práve v uplynulých dňoch sme sa zapojili do výzvy aby 
sme ho mohli zrekonštruovať, kde môžeme dostať  od 10-50 tisíc Eur, ale tu vždy keď niečo sa robí, 
začnú neprajníci šíriť klamstvá, že sa kradne. Ja sa nechcem chváliť, ale stále sa hovorí, že sa nič 
nespravilo, tak odkedy ja som tu tak Vám len namatkovo vymenujem čo sa už spravilo alebo je 
rozpracované: 
 

 Zateplenie Obecného úradu – zrealizované  v novembri 2019 

 Plynofikácia obecného úradu – spravili sme projekt 

 Výzva na nový traktor 

 Kúpa rodinného domu Maják 

 Parkovisko pri cintoríne – hotový projekt 

 Idú sa stavať 2 bytovky 

 Výzva verejný internet 

 Založil sa obecný podnik 

 Nainštalované dopravné zrkadlá v obci 3 ks – zrealizované v r.2019 

 Verejné osvetlenie, máme podpísanú zmluvu a bude sa realizovať v júli 2020, to je to čo ste 
písali na NAKU, že Kostura ukradol 10 tisíc na osvetlenie 

 Podaná žiadosť na poskytnutie dotácie v rámci výzvy 6407/2020/OSMRR- podpora 
regionálneho rozvoja na maják 

 Vypracovaný kompletný projekt na rekonštrukciu a zateplenie MŠ so stavebným povolením 

 Vypracovaný projekt na autobusovú  zástavku na vyšnom konci obce 

 Zasadilo sa 200 ks stromčekov pri cintoríne a na ihrisku 
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To je podľa Vás nič ? a ku kanalizácii si ani neviete predstaviť koľko práce sa vykonalo a stále 
rieši a ešte aj tu som zabezpečil akú takú pomoc, že môžeme voziť žumpy vlastným traktorom 
do čističky odpadových vôd, čo nemá ani jedna obec v Bardejove, ale Beloveža to má. Tak to 
v krátkosti k tomu dookola opakovanému nič a tieto cigánstva, čo sa tu robia neviem koho 
majú motivovať do práce. 
 
Vystúpil pán Hopko, že  jediné čo sa spravilo sú zrkadlá. Starosta reagoval a obecný úrad nie 
je spravený? Strecha nie je spravená? Načo pán Hopko st. odpovedal, že tie peniaze vybavil 
ešte pán starosta Peter Mikula. Načo starosta reagoval, že klame.  
Pán Hopko povedal a to ty si ich vybavil sám za totych 500 dní, čo si v úrade ? Starosta 
povedal áno ja, veď si odpovedz, kedy vyšla táto výzva a kedy teda do nej dalo zapojiť, za 
doby kedy som tu ja. 
Do debaty vstúpil Jozef Marko, ktorý realizoval práce a všetkým ozrejmil, že projekt bývalého 
starostu nespĺňal normy a podmienky a bol celý kompletne nanovo prerobený, bol nový 
technologický posudok, nový tepelný posudok, ktorý robila pani Štefanková, všetko si môžete 
preveriť, aby ste nabudúce nešírili podobné klamstvá. Toto Vám môže potvrdiť aj Jana 
Semanová, že projekt za starostu Mikulu, ktorý on podal bol zlý, celý sa vrátil.  
Starosta Kostura podal nový projekt, ktorý spĺňal normy a sa úspešne zrealizoval. 
Je tu bojová nálada, do súťaže sa prihlásilo 7 firiem, chcel som to robiť a preto som cenu 
podliezol a dal som to na hranicu možného a ešte som naschvál tu nechal robiť Belovežanov, 
lebo som to bral že doma v dedine budú robiť poctivo. Stavbyvedúci bol Basár, čo je aj 
poslanec práve aby nevznikali pofidérne klamstvá a i tak vznikli. Nikto neocení pomocné 
práce navyše. Niekedy si treba nechať vysvetliť. 
 
Odpoviem aj k pozemku pre bytovky, pozemok prešiel na firmu po tom, čo som obecnému 
zastupiteľstvu vysvetlil ako funguje financovanie bytovky, aké sú možnosti, že buď pôjdu 
cestou, že dajú výzvu kde sa im prihlási 100 firiem a vyhrá najnižšia cena alebo druhá 
možnosť, že si vyberú firmu, ktorá musí mať pozemok vo vlastníctve, postaví, a až bude 
bytovka zrealizovaná, odpredá sa pozemok za rovnakú sumu naspať obci. Viete sami, 
konkrétne ty vieš sám ako som ťa platil, ako to bolo pred 5 rokmi, kedy bol 1 %-ný úrok, teraz 
je 0 %-ný úrok. Skáčete a nemáte overené informácie. Na zastupiteľstve som dal návrh, že 
postavím bytovky za vlastné peniaze s tým , že o rok dva, keď sa bytovka postaví prevediem 
dohodnuté byty s pozemkom na obec, pozemok sa predával za znaleckú sumu, znalec to 
ohodnotil, keby to ohodnotil na 15 dám 15 a potom mi toľko vrátite, ohodnotil to na 8900 
tak poslanci povedali 9 tisíc, v zmluve je jasne uvedené, že za rovnakú sumu sa prevádza. 
Nabudúce si informácie overte a príď na každé zastupiteľstvo a nie že prídete len raz 
naočkovaní z krčmy. 
 
Radovan Čegiň povedal, že je rád, že aj jemu sa odpovedalo a že teraz už je to v poriadku, že 
toto chcel počuť. Pán Hopko tiež skonštatoval, že toto chceli vedieť. 

 
 
- Vystúpil MUDr. Čičvara, lebo sa ho dotklo posmešné vyjadrenie pani Kmeťovej /resp. teraz 

Mihalčinovej/ ohľadom toho kto je obecná rada a ako rozhodla, povedal, že niekedy je ťažko sa 
rozhodnúť a vždy musí pracovať s faktami, ktoré sú v daný čas prítomné, ja som tu medzi vami 
a stále tu mám trvalý pobyt na rozdiel od niekoho, prežil som tu 40 rokov a plánujem sa tu vrátiť, 
som tu každý víkend, chodím sem na stretnutia, počúvam ľudí dennodenne, uvažoval som to zo 
zdravotného hľadiska, veci som konzultoval aj s hl. hygienikom, epidemiológom v Bardejove 
MUDr. Zbiňovským, ktorý mi tiež povedal, že on by počkal, to bol jeden faktor, ďalší faktor boli 
materiálne veci, kotol, učiteľka mala odísť, ja som bol za to, aby sa to na chvíľočku odložilo, ja 
vždy budem za to, aby tu škola ostala. Pre mňa nielen finančná situácia ale aj kultúrna, 
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spoločenská, tá škola je základ a je veľmi dôležitá. Obecná rada je na to, aby trošku poradila 
starostovi, aby mu dala iný názor, je poradný orgán. 
Pani Mihalčinová povedala, že z jej uhla pohľadu bolo toto už dávno pred stretnutím rodičov 
rozhodnuté, načo jej Mudr. Čičvara odpovedal, že to nebolo rozhodnuté do poslednej chvíle. 
Starosta reagoval, že z vášho uhla pohľadu, a keby to bolo rozhodnuté tak by určite 
neobjednával dezinfekciu ozónom pre škôlku a školu od 1.6.2020 a dokonca prišla firma 
dezinfikovať a ja som im teda nechal namiesto toho dezinfikovať kostol a dom smútku, takže 
nerozprávajte, že to bolo dávno rozhodnuté. Stretnutie obecnej rady sa konalo až po stretnutí 
s rodičmi, a teda vtedy som ešte nevedel ako to bude, ale rada rozhodla jednohlasne neotvoriť. 
Pani Mihalčinová reagovala, že ona teda nevedela, že sa bola objednaná dezinfekcia. 
Mudr. Čičvara povedal, že veľa vecí sú dezinformácie, jeden povie tak, druhý tak, treba si pozrieť 
zastupiteľstvá, čo sa riešilo a keď sa Vám nepáči ja bude rád keď zavoláte a sa priamo opýtate, 
lebo mnoho vecí sa nevie ako to funguje, hlavne tie pozemky, pod bytovkou a tak. Treba 
diskutovať.  
 
Peter Čegiň vystúpil, že za 2 roky nebola ani jedna schôdza. Na to zareagoval hl. kontrolór obce 
Miloš Mikula a vysvetlil, že sa zmenil zákon a každé jedno zastupiteľstvo je verejná schôdza. 
Takže vždy keď je zvolané zastupiteľstvo, je verejné a môže sa ho zúčastniť ktokoľvek. Niekedy 
dávno bolo, že boli verejné schôdze, teraz sú všetky. 
 
Starosta dal priestor na vyjadrenie občanovi Jozefovi Balenčinovi. Ten uviedol, Jozef ty riešiš 
dačo s vodarňami, že stojí 1 kubík vody cez 1,5 Euro, ta nie je výhodnejšie kúpiť hadicu a nech 
Puračok kope, a netrebalo ani Maják ale mohla byť celá voda spravená, bo keď raz dáš vodu 
vodárňom, ta už ju viac nedostaneme, bo i Hažlín tak chcel a tak ľudia budú nie na mňa nadávať 
ale na teba. Môj bratranec tam robí riaditeľa, takže zober, že 69centov je za kubík, ta ja viem 
a keď dáš na vodárne ta 1,5 Eura. 
Starosta reagoval, že vodovod je v nejakom stave, vieme koľko je tu havárií, teraz sa to trochu 
drží, ale keď spočítaš každú jednu haváriu, že príde Hopko urobiť 200 Eur, Juraj Kostura Purko 
ďalších 200 Eur, takže aj toto k tomu treba pripočítať, a zober si, že sa nám tratí 900 kubíkov za 
týždeň, veď Hopko menil ventily aby sme vedeli koľko sa stratí vody po trase, koľko je vo 
vodojeme, veď to stálo 2000 Eur. Dôležité je, že voda sa stratí, ale my ju zaplatiť musíme, 
energie, čerpadlá tiež niečo stoja, všetko musí počítať komplexne, tú vodu treba dostať na verch, 
takže keď mesto má cenu svoju tak v nej už toto všetko je, aj opravy. 
U nás ani nechcem hovoriť o čiernych odberoch, u nás v obci je kopa ľudí, čo na tom profituje, 
ľudia ťa nepustia dnu a povedia, že oni nemajú. Pán Balenčin reagoval tak takých treba odstaviť. 
Starosta sa opýtal a ako? Keď ťa ľudia nepustia na pozemok?  
 
Reagoval pán Hopko st., že veď keď vodovod ide cez tie pozemky tak vrámci opravy vieme ísť 50 
metrov postupne a hneď sa dá nové. Starosta reagoval Marián, vieš dobre, že to sa nedá, vieš 
aký problém sme mali keď sme jeden fekál vyviezli, bola havária v škôlke, do polhodiny boli tu 
policajti a už nás riešilo životné prostredie a platila sa pokuta 600 Euro.  
Pán Hopko reagoval, že veď kto ti čo urobí, keby sme išli od spodku od studni a hľadali poruchu 
a menili postupne potrubie, položíme novú rúru, veď aký problém. Urobme verejnú schôdzu 
a dajme to do majetku obce za Euro. Starosta reagoval vieme, že po každej zime vodovod strieľa 
a je v dezolátnom stave. Pán Hopko reagoval, že treba urobiť poriadok s ľuďmi, čo berú vodu 
načierno, ale tu za stolom sa to neurobí. Starosta reagoval, že tento stav ľudom vyhovuje, lebo 
nechcú platiť ani tých 69 centov. 
 
Vystúpil Jozef Marko, že už pred rokmi keď bol zástupcom starostu , boli ročné straty vody aj 10 
tisíc Euro a že zaviedli vtedy povinnosť pre podnikateľské subjekty mať vlastnú šachtu pre žumpu 
a stále sú v obci také subjekty, ktoré ju nemajú a ty sám najlepšie vieš, ktoré myslím. 
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Hopko reagoval áno viem, že sú, veď vezmite partiu dvoch troch chlapov a choďte k nim 
a povedzte, že ich odpojíte. Starosta reagoval Marián, obec si ťa najme rob to, obec ti zaplatí, 
dáme ti poverenie a rob to, som zvedavý kam to dotiahneš. 
Hopko uviedol, veď starosta môže prísť hocikomu do domu a odpojiť ho. Starosta na to uviedol, 
ja nemám právo do nikoho domu vojsť, opakujem ponuka pre teba platí. Hopko reagoval, že keď 
máš právo prepustiť ľudí zo školy, máš tak isto právo prísť ľudom do ich domu a keď sa zistí, že 
má vodu na čierno ho odpojiť. Starosta reagoval, si na veľkom omyle, také právo nemám, ale 
ponukám ti túto úlohu a môžeš to pre obec robiť. 
 
V rámci tohto bodu programu sa otvorila aj pre obec  veľmi zásadná a pálčivá téma “Obecný 

vodovod a Nedokončená kanalizácia”.  Starosta vystúpil a povedal, že sa nevie pohnúť, lebo keby aj 
chcel sa zapájať do rôznych výziev a dotácií, nemá ako, lebo všade je potrebné mať dokumentáciu, 
ktorá obci chýba, nemáme tu právoplatné stavebné povolenie, nemáme kolaudačné rozhodnutie, 
nič. Písal som pred týždňom listy či nemajú naše povolenia alebo ich kópie na políciu, lebo aj tá šetrila 
kanalizáciu, písal som na ministerstvo, na enviromentálny fond, písal som projektantovi, bol som 
v štátnom archíve, u nás v meste na stavebnom, no všade povolenie zmizlo, nikde ho nemajú, teraz ja 
mám ísť dozadu a zisťovať za koho? Peter Mikula? Rohaľ ? Eva Pobořilová ? Peter Udič? Za kým mám 
ísť ? Po mne príde ďalší a povie Kostura to stratil? Teraz čakám a verím, že ešte na ministerstve ho 
majú. Chcel som sa zapojiť keď končila vláda do výzvy, kde sme potrebovali stavebné alebo 
kolaudačné, no nedalo sa, keď nemáš papiere nepožiadaš. Ja keď som sem prišiel som povedal, že 
chcem ísť nie dozadu a robiť kroky naspať , a vyšetrovať kto to čo urobil, ale chcem ísť konečne 
dopredu a riešiť to. Keď niekto vie ako to ešte lepšie to riešiť poraďte, pomôžete sebe aj obci. 
Sám som obci ponúkol vlastný traktor a vybavil vozenie žúmp do BNV a k vývozu fekálií môžem 
konstatovať, že fekálie si pravidelne dávajú vyvážať stále tí istí občania.   

 
Hopko st. skonštatoval ta keď nič nemáme, ta dajme ľudom vodovod za Euro, alebo aj viac.  
Reagoval Ján Basár, že sa otvorila vážna téma a povedal, že nikto nepovedal, že sa dáva voda 

vodárňam za Euro. Je to vážna vec, nemáme žiadne povolenia, ani od vodovodu ani kanalizácie, 
vodovod nie je zlegalizovaný, na kanále máme ale prečerpaných veľa peňazí a je tu otázka čo ďalej. 
Voda je A, ale vždy je tu aj kanál a my to nevieme dokončiť. Príde obdobie keď budeme musieť mať 
kanál a potom čo ? Teraz je možnosť zlegalizovať to a pre obec je to perspektíva do budúcna. 

Poslanci  skonštatovali, že k obecnému vodovodu a kanalizácii, chýbajú potrebné  projekty 
a povolenia, a preto aj ten proces odovzdania do správy VVS a. s. stagnuje a neprebieha 
v predpokladanom termíne . Preto pokiaľ  je vodovod vo vlastníctve obce, je potrebné ho 
prevádzkovať a starať sa o to, aby bola  dodávka vody pre občanov obce bez vážnejších obmedzení.  
Nakoľko  je preukázateľná veľká strata na objeme odčerpanej vody, je nevyhnutné pristúpiť 
k dôslednejším kontrolám vodovodných prípojok.  

 
Peter Jurč navrhol poslancom, že by bolo potrebné schváliť VZN, na určenie firmy , ktorá bude 
vykonávať  zisťovanie tzv.  “čierných odberateľov” vody z obecného vodovodu. 
 

Ing. Martin Nemec informoval , že od roku 2018 odbor Životného prostredia sprísnil podmienky 
čo sa týka prevádzky žúmp a od 15.9.2020 môže Obec a aj príslušný orgán živ. Prostredia žiadať od 
občanov  potvrdenia o tom, akým spôsobom  likvidovali splašky a fekálie spätne až po dobu  dvoch 
rokov. 
 
 

Starosta ďalej uviedol, že nech si ľudia dávajú pozor na to čo sa podpisuje s ohľadom čo sa týka 
pozemkov, lebo aj obec obdržala viaceré listy a požiadavky, kde sa snažia vymôcť si stanoviská 
o neznámych vlastníkoch, ktorí pritom známy sú, teraz tu riešime také na Kačale.  
  
 



11 
 

Ďalej sa p. Soroková opýtala či existuje zmluva s právničkou, ktorá bola prizvaná k výpovedi, ako 
ste ju zaplatili či má obec zmluvu s ňou a s tým právnikom, ktorý bol fiktívny ? Starosta odpovedal, že 
žiadny fiktívny právnik tam nebol a keď si ja sám za seba zaplatím niekoho, môže Vám to byť jedno, 
obec to nestálo ani cent. Pani Soroková reagovala, že no veď keď rodina, a vyzvala ostatných 
poslancov aby sa k tomu vyjadrili. 

Pani Soroková opakovane žiadala odpoveď poslancov na jej prepustenie, pričom sa jednalo už 
o niekoľkokrát zodpovedanú otázku, z jej správania bolo možné vyvodiť záver, že sa z jej strany 
jednalo iba o vyhrocovanie situácie na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnilo 
množstvo obyvateľov obce a pravdepodobne išlo o vyvolanie akejsi formy davovej psychózy a útokov 
na starostu a poslancov. 

Ing. Nemec sa vyjadril, že obec to nestálo ani cent, a kvôli tomu, že oblasť pracovnoprávnych 
vzťahov je komplikovaná, tak sa poistili v zmysle toho, aby to bolo bezkonfliktné a hlavne v medziach 
zákona. 
Následne sa prešlo k ďalšiemu bodu. 
 
 
5. Schválenie projektu pre územné konanie – Zásobovanie pitnou vodou obcí Mikroregiónu Stredná 
Topľa z vodnej nádrže STARINA 
  
Obecné zastupiteľstvo schválilo projekt – Zásobovanie  pitnou vodou z vodnej nádrže Starina 
a podieľanie sa na úhrade nákladov spracovania  projektovej dokumentácie pre územné konanie 
v hodnote cca 1500,— Eur 
Hlasovanie 
Za: 6 poslanci 
Proti: 0 
Zdržali sa : 0 
 
6. Schválenie vstupu obce Beloveža do klubu akcionárov spoločnosti VVS a.s. 
    Predmetný bod bol na odporúčanie vypustený. 
 
 
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020 
 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór obce 
predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Beloveži návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na II. polrok 2020. 
Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov 
Následné finančné kontroly 
Pravidelné kontroly 
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beloveža na II. polrok 2020: 
   1. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov vo funkčnej klasifikácii 06.3.0 Zásobovanie vodou a 05.2.0 
Nakladanie s odpadovými vodami za rok 2019 
   1. Kontroly vykonávané na základe podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža, 
kontroly vykonávané na základe vlastného uváženia. 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za I. polrok 2020. 
 Ostatné úlohy a činnosti hlavného kontrolóra: 
1. Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu Obce Beloveža na roky 2021-2023. 
2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

 
Hlasovanie  
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Za : 6 poslanci 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

 
8. Rôzne 
Starosta dal najprv slovo poslancom, následne nech sa prihlási kto ešte niečo má. 
 
Poslanec Tyšš navrhol zapečatiť petíciu. Peter Kmeť tiež vykrikoval, že petíciu treba zapečatiť. 
Ing. Nemec vystúpil, že podpisy boli zbierané pod nátlakom, mne samému sa ozvali niektorí občania 
s týmto tvrdením. 
Peter Kmeť vystúpil, že nikto pod nátlakom nepodpísal, že či sa mu niekto sťažoval že či pod 
nátlakom, a že to bolo tak isto pod nátlakom ako keď boli pod nátlakom prepustení zamestnanci.  
Ing. Nemec odpovedal áno sťažovali sa mi občania, že to bolo nátlakové zbieranie podpisov, že prišli 
chlapci s prázdnymi hárkami a nechceli odísť z obydlí kým nepodpísali, dokonca jeden poslanec Mudr. 
Čičvara dostal anonym, že to tak bolo.  
Mudr. Čičvara vystúpil, že dostal nepodpísaný list, že tiež niekto tak podpísal. 
Marián Hopko ml. vykríkol, aha to je ten jeden, čo tak nechcel podpísať. 
Ing. Miloš Mikula uviedol, že k petícii je potrebné prijať uznesenie zastupiteľstva, že berie na vedomie 
podanie petície a ustanovuje sa komisia na preskúmanie a tiež upozornil poslancov na to, že bude 
dochádzať k manipulácii s osobnými údajmi, tak aby postupovali opatrne. 
 
Kmeť rovnako žiadal petíciu zapečatiť, Ing. Nemec povedal nech originál sa zapečatí ale zároveň sa 
vytvorí kópia prístupná pre všetkých poslancov, aby mohli v úradných hodinách chodiť poslanci 
preskúmavať. Na návrh Ing. Nemca boli všetci poslanci, aj neprítomní zaradení do preskúmavacej 
komisie ohľadom petície. 
 
 
Starosta vystúpil s tým, že ho oslovil pán Ján Džupír, že má záujem futbal riadiť a potrebuje na to 
zriadiť nejakú športovú komisiu, ja túto aktivitu vítam, ale bol by som rád keby starý výbor 
Telovýchovnej jednoty mu všetko odovzdal tak ako sa to ma robiť, máme IČO, Dič, aby sa 
inventarizačne doriešili veci, bohužial pán Džupír tu dnes nie je prítomný tak neviem. 
 
Vystúpil Jaro Marko, že starý výbor sa vzdal a veci dorieši Palko Katanik a on má aj kľúče. 
Starosta povedal, že mu Pani Semanová povedala, že stále sú nedoriešené ešte peniaze, ktoré by mal 
starý výbor doložiť, odovzdať kľúče a iné veci. 
 
Vystúpil Peter Seman ml., že prečo pán Džupír môže viesť teraz futbal, pritom tiež sa zúčastnil toho 
zápasu kedy ste sa mi vyhrážali políciou, to aj pánovi Džupírovi ste sa vyhrážali políciou? On je 
v pohode a nebude platiť pokutu ? Starosta sa ho opýtal a vy ste mali problém s políciou? Platil ste 
pokutu? Boli ste na polícii, udal som Vás? Seman odpovedal nie.  
Do debaty vstúpil Seman st. a povedal keď ja poviem, že ste k*kot, tak ste k*kot ? Starosta sa opýtal 
a ty si tam bol? Seman uviedol, že je to môj syn, keď ste ho chceli nahlásiť na políciu, tak sa 
nevyhovárajte že bol si, nebol si ? Starosta uviedol ja som nikoho neudal, ale som k*kot, že som to 
mal udať, ale každý jeden by mal pokutu 1600 Eur, tvoj syn mohol hrať v čase korony futbal, a ty si 
z Nemecka prečo neprišiel ? Tam v Nemecku platila korona a tu nie ? V Beloveži sa môže chlastať 
v krčme keď je korona, môže sa hrať futbal na ihrisku, Beloveža je extra. 
Starosta povedal, že s Ing. Mišom Mikulom som bol pri hl. hygienikovi Zbiňovskom, ktorý nám jasne 
povedal, že v prípade ohlásenia tejto veci každý tam prítomní by dostal pokutu 1600 Eur.  
Ing. Miloš Mikula vystúpil a povedal, je to tak, potvrdzujem slová starostu, toto nám hygienik 
povedal. 
Jozef Marko vystúpil a povedal Semanovi, že Peťo to je len taká provokácia, lebo teraz už keď hrať 
môžete nehráte, ale keď bolo zakázané Vás tam bolo 23 chlapcov a ešte si dáte fotku na Fb. 
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Ing. Martin Nemec uviedol k otázke prečo Džupír, lebo Džupír prišiel a oslovil starostu s požiadavkou, 
že by futbal robil, toto vôbec nesúviselo s futbalom a tým incidentom na ihrisku. 
 
Starosta vystúpil, tu ste veľkí chlapci, veľké ramená, ale prečo si toto, čo ste si dovolili nikto nedovolí 
v Bardejove, v Kľušove, v Bardejovskej Novej Vsi? Ako ste dodržiavali prísne hygienické opatrenia ? 
 
Vystúpil poslanec Tyšš, že sa musí zastať chlapcov, lebo v tom termíne už bolo povolené, zakázané 
boli len sprchy a šatne. Starosta reagoval, tak teraz klameš, ty ako policajt by si mal chrániť opatrenia 
a nie stavať sa na stranu chlapcov, čo porušujú. 
Prihlásil sa Peter Kmeť s tým, že bol aj zákaz chodiť do cikrvi a vy osobne ste boli v kostole ? Starosta 
uviedol áno, 10 ľudí mohlo byť v kostole, bolo nás tam 7, Marián Hopko chodí každý deň, opýtaj sa 
ho. Peter Kmeť vykríkol, že ak išlo o krst tak to bolo v poriadku, lebo tam boli Kostura aj pán Marko, 
ale nás tam nevpustili. Starosta reagoval, veď ste poslali políciu tam a to vyšetrovali u farára, Kmeť 
povedal veď si zistite, kto to udal. Starosta povedal my vieme kto. 
Jozef Marko povedal, keď farár pokrstil, tak to muselo byť v poriadku, nato Kmeť reagoval, že oni mali 
službu a nemohli ísť do kostola. Jozef Marko mu zopakoval, že my sme krstili po 2 mesiacoch, kedy sa 
opatrenia už trochu uvoľňovali a i tak nás tam bolo iba sedem. 
Kmeť povedal, že je zaujímavé, že Kostura aj Marko môžu všetko v Beloveži, starosta reagoval že tak 
ako Kmeť môže počas korony piť pivo v krčme, ale keby sa niečo tam v tej krčme stalo, teraz ste 
hrdinovia.  
 
Kmeť obvinil starostu, že veď si poslal policajtov do krčmy, načo starosta reagoval, že on nič také 
neurobil, lebo on nerobí anonymné oznámenia ale keby to riešil tak by sa aj predstavil a podpísal pod 
svoje tvrdenia. Starosta uviedol, že policajti chodili na kontroly všade. Kmeť opäť zopakoval, že 
policajti povedali, že starosta ich volal. Starosta posmešne reagoval, že áno policajt povedal, že 
Kostura, je to špinavé obvinenie, načo Kmeť len vykrikoval jasne jasne. 
Starosta uviedol, že pod všetko čo píšem sa i podpíšem, ale vy píšete anonymy a cigánstva 
a somariny. Kmeť povedal: A to tie anonymy čo prišli na tebe ta to bylo ciganstvo? Starosta reagoval 
áno, a teraz si sa priznal. Kmeť zopakoval a to tote dopisy, to boli cigánstvo??!  
Starosta povedal áno, nepravda, klamstvá. Peter Kmeť uviedol, že sa nehanbíš, že sa nehanbíš, všetko 
pravda, veď to tvoja pani manželka sa naplakala a všetko mi povedala. Starosta reagoval, že moja 
manželka sa chodila k tebe spovedať ? Ty keby si si našiel babu tak by možno bolo dobre, ale už ti 
z toho asi straší v hlave. 
Jana Soroková povedala starostovi, že sa nehanbí, že to trapné ako starosta rozpráva, fuj.  
Starosta reagoval presne tak isto ako si mi ty na úrade pred svedkom Janou Semanovou povedala 
slová tvojej svokry o Borošivkovi, len ho do miška dati a zahrabaty, následne sa ľudia prekrikovali. 
 
 
9. Záver 
 

Naplnením programu zasadnutia starosta obce prítomným poďakoval za účasť, a týmto 
zasadnutie ukončil. 
       
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
............................................................   .............................................................. 
Ján Basár       MUDr. Jozef Leškanič   
    
 


