
52                                          Obecné zastupiteľstvo 

Beloveža 

Z Á P I S N I C A 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2020 o 17.00 

v zasadačke Obecného úradu v Beloveži 

                                                                     

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program  

 

1. Otvorenie  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

3. Schválenie programu 

  

4. Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp na území obce Beloveža  

 

5. Návrh zmien a doplnkov VZN obce Beloveža č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža 

  

6. Návrh VZN obce Beloveža č. 4/2020 o o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. 

ročníka Základnej školy v Beloveži pre školský rok 2021/2022 

  

7. Návrh rozpočtu Obce Beloveža na rok 2021 a roky 2022, 2023 a Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2021- 2023  

 

8. Informácia o správach z kontrol hlavného kontrolóra v roku 2020  

 

9. Informácia o správe z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 



  

10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021  

 

11. Rôzne  

 

12. Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                                 Jozef Kostura  

                                                                                                    starosta obce  

 



                                         Obecné zastupiteľstvo 

Beloveža 

 

1. Otvorenie schôdze 

 

Po prezentácii prítomných, starosta obce privítal poslancov.  

Hneď na úvod si minútou ticha poslanci uctili pamiatku dlhoročnej riaditeľke MŠ Márii 

Čičvarovej. 

Starosta obce skonštatoval, že všetci poslanci sú prítomní a obecné zastupiteľstvo je rokovania 

a uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

Za zapisovateľa zápisnice OZ starosta určil: Mgr. Zuzana Kohutová 

Za overovateľov zápisnice OZ starosta určil: Ing. Martin Nemec  

                                                                         MUDr. Jozef  Leškanič                                                                                   

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 



3. Schválenie programu OZ 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom schôdze a dal hlasovať o schválení 

programu. 

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Beloveža schvaľuje program rokovania. 

Otázky k prerokovávanému bodu programu:  

Zástupca starostu Ing. M. Nemec predniesol návrh na 11. bod programu a to Návrh na 

schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Ing. M. Mikulu za rok 2019 

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

Doplnenie 11. bodu programu o Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra 

obce Ing. M. Mikulu za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Obecné zastupiteľstvo 

Beloveža 

 

4. Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp na území obce 

Beloveža  

Návrh predniesol Ing. Martin Nemec ako dôvodnú správu. 

Potreba prijatia tejto právnej normy priamo vyplynula z dlhodobo neriešenej situácie v 

oblasti likvidácie odpadových vôd. V obci Beloveža nie je k dnešnému dňu vybudovaná verejná 

kanalizácia. Najrozšírenejším spôsobom nakladania s odpadovými splaškovými vodami v obci 

je ich zachytávanie do žúmp. Problematickým sa stal spôsob likvidácie týchto odpadových vôd, 

kedy občania obsah žúmp v minulosti zvyčajne vyviezli na neďaleké voľné priestranstvá v 

katastri obce, v tom horšom prípade ich obsah vypustili (a dodnes vypúšťajú) do vodných 

priekop, rigolov, či miestneho potoka. Nevyhnutným dôsledkom takéhoto nezodpovedného a 

bezohľadného konania časti občanov je neznesiteľný zápach, ktorý už roky znepríjemňuje život 

v našej obci.  

Dňom 15. marca 2018 novelizáciou zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. sa sprísnili 

podmienky likvidovania obsahu žúmp na Slovensku. Zákon jednoznačne zadefinoval kde sa 

zneškodňujú tieto odpadové vody, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti. 

Každá fyzická osoba, ktorá vlastní žumpu na odpadové vody, má povinnosť likvidovať ich 

odvozom do čistiarne odpadových vôd. Nie je teda dovolené, ba je zakázané likvidovať resp. 

vypúšťať odpadové vody zo žúmp do rigolov, do potokov, na cesty, na voľné priestranstvá 

zelene obce a ani svojvoľným vývozom na okolité polia. Prevádzkovateľ žumpy musí 

zabezpečovať vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom na 

to oprávnených právnických alebo fyzických osôb odvozom do čistiarne odpadových vôd v 

súlade s platnými predpismi a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.  

S účinnosťou od 15. septembra 2020 môže obec a orgán štátnej vodnej správy 

kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu. Od 15. septembra 

2018 sú teda občania povinní odkladať tieto doklady o odvozoch a osoby, ktoré vyvážajú 

odpadové vody zo žúmp musia im ho vydať v rozsahu ako je uvedené v zákone. Pre účely 

kontroly musia disponovať s týmito dokladmi obidve strany.  

Absencia takejto právnej normy v minulosti značne zväzovala ruky obci v postihovaní 

nezodpovedného konania niektorých občanov obce na úseku nelegálneho likvidovania 

odpadových vôd. Schválenie predloženého všeobecne záväzného nariadenia môže v budúcnosti 

výrazným spôsobom prispieť k ochrane zdravia občanov obce, ochrane životného prostredia a 

zlepšeniu kvality života v obci.  

Veľkou výhodou pre občanov obce Beloveža je, že na základe dobrých vzťahov so 

spoločnosťou VVS, a.s. môže službu likvidácie odpadových vôd odvozom do čistiarne 

odpadových vôd v Bardejovskej Novej Vsi realizovať samotná obec Beloveža prostredníctvom 



Obecného podniku Beloveža s.r.o., ktorý má štatút registrovaného sociálneho podniku a to za 

ceny priaznivejšie, ako pri realizovaní uvedenej služby samotnou VVS, a.s. 

Obec B e l o v e ž a  v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení  

  

  

v  y  d  á  v a  
  

  

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

  

č. 3/2020  

  

o nakladaní s odpadovými vodami zo 

žúmp na území obce Beloveža  

  

Článok 1  
Účel úpravy  

  

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je utváranie a ochrana zdravých podmienok 

na bývanie, zdravého spôsobu života obyvateľov a zabezpečenie verejného poriadku v obci.  

  

  

Článok 2  
Predmet úpravy  

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností na území 

obce pri vypúšťaní odpadových vôd, povrchových vôd a upravuje podmienky výstavby a 

prevádzky domových žúmp v obci i zneškodňovania ich obsahu.  

  

  

Článok 3  
Základné pojmy   

(1) Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových 

vôd z domácností a zariadení služieb.  

(2) Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) je voda z atmosférických zrážok, 
dopadajúcich na pozemok a strechy nachádzajúce sa na tomto pozemku.  



(3) Pôvodcom (producentom) odpadových vôd je každý, koho činnosťou odpadová voda 

vzniká a rovnako každá domácnosť, ktorá je napojená na verejný vodovod, resp. má vlastný 

zdroj vody (studňu).  

(4) Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich 
ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Je to zakrytá podzemná 

vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd z 

domácností. Vody zo žúmp sa odvážajú na likvidáciu do vhodných zariadení napríklad na 
čistiarne odpadových vôd (ČOV). Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spolu s povolením 
stavby z ktorej odpadové vody bude zachytávať. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa 

bude budovať dodatočne, povolí sa osobitne.  

  

  

Článok 4  
Výstavba žumpy  

  

(1) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a 

technickým normám.   

  

(2) Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej 

vyprázdňovania. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby umožňovala výhľadové 

pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.   

  

(3) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí 

zodpovedať príslušným slovenským technickým normám.  

   

(4) Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre odvoz obsahu žumpy 

a aby boli dodržané minimálne, normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných 

zdrojov. Žumpu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude 
trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.   

  

(5) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda 

nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.  

  

(6) Konštrukcia žumpy musí odolávať pôsobiacemu zaťaženiu a hydrostatickému vztlaku 

podzemnej vody.   

  

(7) Stavebník je povinný predložiť doklad o vodotesnosti žumpy vypracovaný osobou 

oprávnenou takýto doklad vydať pri kolaudačnom konaní. Doklad o vodotesnosti žumpy 

uchová stavebník po dobu životnosti žumpy a je povinný pravidelne podľa doporučení 
výrobcu (zhotoviteľa) žumpy vykonávať skúšky vodotesnosti v určených termínoch.   

  

(8) Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu.  

  



  

Článok 5  
Zneškodňovanie obsahu žúmp  

  

(1) Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k 
úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia 

obyvateľov alebo životného prostredia.  

  

(2) Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do povrchových a podzemných vôd 
na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce, do odvodňovacích rigolov, záhrad, priekop, na 

trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve 

užívateľa žumpy.  

  

(3) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečovať vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na 

vlastné náklady prostredníctvom na to oprávnených právnických alebo fyzických osôb 
odvozom do čistiarne odpadových vôd v súlade s platnými predpismi a to v intervale 

primeranom ku kapacite žumpy.   

  

(4) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto 
o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, 

komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, množstvo vyvezených odpadových 

vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd 
(ČOV).  

  

(5) Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu 
žumpy po dobu min. 2 (slovom: dvoch) rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy.  

  

(6) Prevádzkovateľ žumpy je pre účely riadneho plnenia povinností obce v súlade  

stanovením § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
povinný predložiť na požiadanie zamestnanca obce alebo obcou povereným osobám doklad o 

spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy, t.j. doklad o vývoze obsahu žumpy. Tým nie 

sú dotknuté práva iných orgánov oprávnených takúto kontrolu vykonávať.  

  

(7) Množstvo vody, ktorú je producent odpadových vôd povinný za rok zneškodniť v ČOV 

vychádza z množstva vody, ktorú producent čerpal z verejného vodovodu podľa stavu 
vodomeru a/resp. vody čerpanej z iného zdroja (vlastné studne) za predchádzajúci kalendárny 

rok. V prípade, ak na inom zdroji nie je nainštalované určené meradlo na určenie množstva 

pretečenej vody, ktoré spĺňa podmienky zákonných predpisov o metrológii, množstvo 

odobratej vody z iného zdroja určí prevádzkovateľ podľa smerných čísel spotreby vody v 

zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z.   

  

(8) V prípade, ak vznikne medzi údajmi v ročnom vyúčtovaní spotreby vody podľa odseku 
8 tohto článku a dokladmi o zneškodňovaní obsahu žumpy za príslušný kalendárny rok hrubý 

nepomer, má Obec v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia právo požadovať od 

prevádzkovateľa žumpy vypracovanie nového dokladu preukazujúceho vodotesnosť žumpy 
(napr. protokol o skúške vodotesnosti žumpy).  



  

(9) Rovnako v prípade, ak sa zistí, že znečisťovanie vôd – napr. studní, potokov a rigolov, 

prípadne pôdy v okolí žumpy, je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, je 
prevádzkovateľ žumpy povinný nechať vypracovať nový doklad preukazujúci vodotesnosť 

žumpy (napríklad protokol o skúške vodotesnosti žumpy). To platí i v prípade, že sa jedná o 

dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu vôd či 
kontaminácii pôdy.  

  

  

Článok 6  
Kontrola a sankcie  

  

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sú 

oprávnené vykonávať orgány obce a poverení zamestnanci obce, ako aj príslušné orgány 

štátnej správy a štátnej vodnej správy (okresné úrady, ministerstvá, slovenská inšpekcia 
životného prostredia) v rozsahu ich pôsobnosti v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v platnom znení.   

  

(2) Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku ukladajú pokuty príslušné 

orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov.   

  

(3) Priestupku v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v platnom znení sa dopúšťa ten, kto vypúšťa odpadové vody do 
povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy. Na 

prejednanie priestupku je príslušný Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu  
v Bardejove.   

  

(4) Priestupku v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v platnom znení sa dopustí ten, kto znečistí alebo ohrozí povrchové 

vody alebo podzemné vody. Na prejednanie priestupku je príslušný Odbor starostlivosti o 

životné prostredie Okresného úradu  v Bardejove.   

  

(5) Nesplnenia povinností stanovených v článku 5 ods. 6, 8 a 9 tohto nariadenia je  

priestupkom proti poriadku v správe v zmysle ustanovenia § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v platnom znení, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 33 €. Na prejednanie 

priestupku je príslušná obec.   

  

(6) V prípade, ak poruší povinnosť stanovenú týmto nariadením právnická osoba alebo 
fyzická osoba – podnikateľ, dopúšťa sa správneho deliktu v zmysle ustanovenia § 27b ods. 1 

písm. a) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení, za ktorý jej môže byť uložená 

pokuta do výšky 6.638 €. Na prejednanie správneho deliktu je príslušná obec.    

  



  

Článok 7  
Záverečné ustanovenie  

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Beloveži dňa 

15.12.2020 a nadobúda účinnosť 01.01.2021.  

 Starosta Jozef Kostura dal hlasovať za Návrh VZN. č. 3/2020 o nakladaní s odpadovými 

vodami zo žúmp na území obce Beloveža 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Beloveža č. 3/2020 o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp na území obce Beloveža 

 

 

5. Návrh zmien a doplnkov VZN obce Beloveža č. 1/2019 o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Beloveža 

Starosta Jozef Kostura oslovil Ing. Martina Nemca, aby predniesol Návrh zmien k 5. bodu 

programu 

Ing. Nemec predniesol dôvodnú správu. 

Dôvodová správa  
  

    

Cieľom navrhovaných zmien je mierne navýšenie podielu vlastných daňových príjmov na 

celkových príjmoch samosprávy v nadväznosti na prepad podielových daní v dôsledku celosvetovej 

pandémie nebezpečnej nákazlivej choroby COVID – 19. Podľa posledných prognóz sa v roku 2021 

očakáva nielen nižší výnos dane z príjmov FO ako bola prognóza na rok 2020, ale dokonca mierne nižší, 

ako bol reálny výnos tejto dane za rok 2019. Výpadok v rozpočtoch obcí môže značným spôsobom 

ovplyvniť financovanie základných funkcií samosprávy, ako aj zabezpečenie ďalšieho primeraného 

rozvoja obce. Vzhľadom na obmedzené možnosti samospráv zvyšovať svoje vlastné príjmy je práve 

zvyšovanie miestnych daní jedným z mála spôsobov, ako to dosiahnuť. Zároveň treba jedným dychom 

dodať,  že v našej obci boli sadzby miestnych daní dlhodobo poddimenzované a nachádzali sa na úrovni 

zákonného minima a aj navrhované zvýšenie sadzieb občania na svojich peňaženkách takmer nepocítia.   

    



Navrhované zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce Beloveža č. 2/2020 o určení 

náležitostí miestnych daní sa týkajú úpravy sadzieb dane z nehnuteľností a to sadzieb dane z pozemkov 

a sadzieb dane vybraných skupín stavieb.  

  

  

Daň z pozemkov  

  

Pri dani z pozemkov sa u všetkých druhov pozemkov sadzba jednotne upravuje z doterajších 

0,80 % na úroveň 1,00 %. Pre vlastníka pozemku druhu orná pôda s rozlohou 1 ha    (t. j. 10 000 m²) sa 

daňová povinnosť medziročne zvýši zo 17,44 € na 21,80 €. Vlastníkovi pozemkov s rovnakou výmerou 

zapísaných ako trvalé trávne porasty sa daňová povinnosť medziročne zvýši z 2,12 € na 2,65 €. Pre 

vlastníka pozemku druhu záhrada o výmere 1000 m² sa daňová povinnosť medziročne zvýši zo 

súčasných 10,56 € na 13,20 €.   

  

Daň zo stavieb  

  

Pri dani zo stavieb sa sadzby dane sa navrhuje úprava sadzby dane zo stavieb na bývanie 

(rodinné domy) a to z aktuálnych 0,066 €/m2 na 0,08 €/m2. Pre vlastníka jednopodlažného rodinného 

domu s rozlohou (zastavanej plochy) 120 m² sa táto skutočnosť premietne medziročným nárastom 

daňovej povinnosti zo súčasných 7,92 € na 9,60 €. Pre vlastníka dvojpodlažnej stavby s rovnakou 

rozlohou daňová povinnosť medziročne vzrastie zo 12,72 € na 14,40 € (120 x /0,08 + 0,04/).   

    

Podnikateľ, vlastník jednopodlažnej stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť s 

rozlohou 150 m2 by zaplatil v budúcom roku daň z nehnuteľností 120 €, v porovnaní s 99 €, ktoré zaplatil 

v roku 2020. V prípade, že by išlo o dvojpodlažnú stavbu s rovnakou rozlohou, daňovníkovi by daňová 

povinnosť medziročne vzrástla zo 105 € v roku 2020 na 126 € v roku 2021.     

                

  Uvedené zmeny sadzieb by mali v budúcom roku do obecného rozpočtu priniesť o 2 000 € viac.  

   

  

  

  

Návrh zmien a doplnkov VZN obce Beloveža č. 1/2019 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Beloveža  
  

  

1. V článku 3 ods. 4 písm. a) sa sadzba „0,80 %“ mení na sadzbu „1,00 %“.  

  

2. V článku 3 ods. 4 písm. b) sa sadzba „0,80 %“ mení na sadzbu „1,00 %“.  

  

3. V článku 3 ods. 4 písm. c) sa sadzba „0,80 %“ mení na sadzbu „1,00 %“.  



  

4. článku 3 ods. 4 písm. d) sa sadzba „0,80 %“ mení na sadzbu „1,00 %“.  

  

5. článku 3 ods. 4 písm. e) sa sadzba „0,80 %“ mení na sadzbu „1,00 %“.  

  

6. V článku 4 ods.1 písm. a) sa sadzba „0,066 €“ mení na sadzbu „0,08 €“.  

  

7. V článku 4 ods.1 písm. e) sa sadzba „0,66 €“ mení na sadzbu „0,70 €“.  

  

8. V článku 4 ods.1 písm. f) sa sadzba „0,66 €“ mení na sadzbu „0,80 €“.  

  

9. V článku 4 ods.1 písm. g) sa sadzba „0,66 €“ mení na sadzbu „0,70 €“.  

  

10. V článku 14 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie: „Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli 

schválené Obecným zastupiteľstvom v Beloveži dňa 15.12.2020 a nadobúdajú účinnosť  

01.01.2021.“  

  

Obec Beloveža v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 1, 2 a 3, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 

ods. 2, 3, 4 a 6, § 103 ods. 1, § 104 ods. 1  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych  daniach  a  miestnom  

poplatku  za  komunálne  odpady a  drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“)  

  

v  y  d  á  v a  

  

  

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
  

č. 1/2019  

  

o miestnych daniach  

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

  

na území obce Beloveža  

  

   

I. časť  

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E  

  

Článok 1  

  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania 

miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady (ďalej len 

„miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Beloveža.  

  



(2) Obec Beloveža na svojom území ukladá tieto miestne dane:  

a) daň z nehnuteľností,  

b) daň za psa,  

c) daň za užívanie verejného priestranstva  

d) daň za nevýherné hracie prístroje.  

  

(3) Obec Beloveža na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné   

stavebné odpady.  

  

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 2 písm. a), b) a d)  je kalendárny rok.  

  

  

II. časť  

M I E S T N E   D A N E  

  

Článok 2  

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ  

Daň z nehnuteľností zahŕňa:  

a) daň z pozemkov,  

b) daň zo stavieb,  

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).  

Článok 3  

DAŇ  Z  POZEMKOV  

  

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé 

trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a 

hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona pre jednotlivé katastrálne územia:  

Katastrálne územie          orná pôda                        0,2180 €/m2  
Beloveža                            trvalé tráv. porasty           0,0265 €/m2  
  

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením 

výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník nepreukáže ocenenie lesných pozemkov  znaleckým 

posudkom, obec použije v zmysle § 7 ods. 6 zákona hodnotu pozemku 0,030 €/m².  

  

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné 

pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a 

hodnoty pozemkov za 1 m2  uvedenej v prílohe č. 2 zákona:  

Záhrady                                                                               1,32 €/m2  

Zastavané plochy a nádvoria                                           1,32 €/m2  

Ostatné plochy s výnimkou stav. pozemkov                 1,32 €/m2  

Stavebné pozemky                                                            13,27 €/m2  

  



(4) Správca dane určuje v zmysle § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:  

a) (0,80 %) 1,00 % za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, b) 

(0,80 %)  1,00 % za záhrady,  

c) (0,80 %)  1,00 % za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,  

d) (0,80 %) 1,00 % za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a 

ostatné hospodársky využívané vodné plochy,  

e) (0,80 %) 1,00 % za stavebné pozemky.   

  

  

Článok 4  

DAŇ  ZO  STAVIEB  

  

(1 ) Správca dane určuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý 

m2 zastavanej plochy takto:  

a) (0,066 €) 0,08 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre  

hlavnú  stavbu,  

b) 0,10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu,  

c) 0,30 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,  

d) 0,20 € za samostatne stojace garáže,  

e) (0,66) € 0,70 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu  s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,  

f) (0,66) € 0,80 € za  stavby  na  ostatnú  podnikateľskú  činnosť  a  zárobkovú  činnosť, 

skladovanie a administratívu  

g) (0,66)  € 0,70 € za ostatné stavby.  

(3) Sadzba dane uvedená v článku 1sa v zmysle § 12 ods. 3 zákona zvyšuje pri viacpodlažných 

stavbách o 0,04 € za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.   

  

  

Článok 5  

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ  

  

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov zmysle § 17 ods. 2 

zákona  na:  

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,  

b) močiare, plochy  slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej 

ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. 

stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. a II. stupňa,  

c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, 

geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia 

a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích  plynov a pásy 

pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,  

d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,  

e) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch,  

prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, 



národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených 

ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného 

významu,  

f) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,  

g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej 

ťažby (prvej prebierky),  

  

(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb v zmysle § 17 ods. 3 

zákona na stavby slúžiace školám a školským zariadeniam.  

  

  

Článok 6  

DAŇ ZA PSA  

  

(1) Ročná sadzba dane je:  

a) 10,00  € za psa držaného pri rodinnom dome a chate,  

b) 15,00 € za psa držaného v bytovom dome.  

  

(2) Správca dane vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie psov evidenčnú známku psa. Známka 

obsahuje názov obce a evidenčné číslo psa. Doteraz vydané evidenčné známky zostávajú v 

platnosti. V prípade, ak bude evidenčná známka odcudzená alebo stratená, vydá správca dane 

držiteľovi psa za úhradu 2,00 €.  

  

  

Článok 7  

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

  

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.  

  

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 

obce Beloveža.  

  

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie umiestnenie 

zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 

zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, 

umiestnenie prenosných garáži a trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska.  

  

(4) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne  užívaného 

verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.  

  

(5) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného 

priestranstva Obecnému úradu v Beloveži a to pred začatím užívania verejného priestranstva, 

najneskôr v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.  

  

(6) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na 

výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Beloveži 

skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo 

uvedené do pôvodného stavu.  



  

(7) Daň obec vyrubí rozhodnutím.  

  

(8) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže 

určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.  

  

  

Článok 8  

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE  

  

(1) Sadzba dane je 20,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.  

  

  

Článok 9  

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE MIESTNE DANE  

  

(1) Každý daňovník je povinný daň priznať spôsobom uvedeným pri jednotlivých daniach.   

  

(2) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 1 € nebude vyrubovať.  

  

(3) Správu miestnych daní vykonáva Obec Beloveža, v mene ktorej vystupuje starosta obce. 

Administratívnu stránku správy miestnych daní vykonáva obecný úrad.  

  

  

III. ČASŤ  

M I E S T N Y   P O P L A T O K   Z A   K O M U N Á L N E   O D P A D Y  

A   D R O B N É   S T A V E B N É   O D P A D Y   

  

Článok 10  

Sadzba poplatku  

  

(1) Sadzba poplatku za komunálne odpady pre poplatníkov, ktorými sú fyzické osoby je   

0,0411 € za osobu a kalendárny deň, (t. j. 15,00 € za osobu a kalendárny rok),  

(2) Sadzba poplatku za komunálne odpady pre poplatníkov, ktorými sú právnické osoby a 

podnikatelia je:  

a) 0,0300 € za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre zberné 

nádoby s objemom do 110 litrov, vrátane,  

b) 0,0150 € za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre zberné 

nádoby nad 110 litrov.  

   

  

Článok 11  

Určenie poplatku  

  

(1) Poplatok za komunálne odpady pre fyzické osoby sa určí ako súčin sadzby poplatku uvedenej 

v článku 10 ods. 1 a počtu kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom má poplatník 



trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorého užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený užívať 

nehnuteľnosť na území obce. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členom spoločnej 

domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.  

  

(2) Poplatok za komunálne odpady pre právnické osoby a podnikateľov sa určí ako súčin frekvencie 

odvozov, príslušnej sadzby poplatku uvedenej v článku 10 ods. 2 a objemu zbernej nádoby, ktorú 

poplatník užíva. Takto určená výška poplatku nesmie byť nižšia, ako výška poplatku vypočítaná pre 

zbernú nádobu s objemom 110 l (KUKA nádoba) s trojtýždňovou frekvenciou vývozu (t. j. 59,40 € 

ročne).   

  

  

Článok 12  

Zníženie poplatku  

  

(1) Poplatok vypočítaný podľa článku 11 ods. 1 sa zníži o 50 % poplatníkom, ktorí preukážu a 

predložia doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiavajú alebo nezdržiavali  na území 

obce.   

  

(2) Dokladmi preukazujúcimi nárok poplatníka na zníženie poplatku sú rozhodnutie o vyrubení a 

doklad o zaplatení poplatku v inej obci, pracovná zmluva, resp. potvrdenie od zamestnávateľa vydané 

v príslušnom zdaňovacom období o výkone zamestnania mimo miesta trvalého bydliska, potvrdenie o 

štúdiu v zahraničí a pod.  

  

(3) Doklady uvedené v odseku 2 je možné v odôvodnených prípadoch nahradiť čestným 

prehlásením.  

  

  

Článok 13  

Oslobodenie od platenia poplatku  

  

(1) Od platenia poplatku sú oslobodení poplatníci, ktorí sa danom zdaňovacom období preukázateľne 

nepretržite zdržiavajú alebo zdržiavali:  

a) v zahraničí,   

b) mimo miesta trvalého pobytu z dôvodu výkonu zamestnania a ktorí súčasne preukážu platenie 

poplatku v inej obci za uvedené obdobie,  

c) vo výkone trestu odňatia slobody.  

  

(2) Dokladmi preukazujúcimi nárok poplatníka na oslobodenie od poplatku sú doklad vecne 

príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, potvrdenie 

tuzemského zamestnávateľa o výkone práce poplatníka v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá 

sprostredkovala prácu v zahraničí, zmluva o poistení v zahraničí, víza, pracovné povolenie, 

rozhodnutie o vyrubení a doklad o zaplatení poplatku v inej obci, pracovná zmluva, resp. 

potvrdenie od zamestnávateľa vydané v príslušnom zdaňovacom období o výkone zamestnania 

mimo miesta trvalého bydliska, potvrdenie o výkone trestu a pod.  

  

(3) Doklady uvedené v odseku 2 je možné v odôvodnených prípadoch nahradiť čestným prehlásením.  

  



  

IV.  č a s ť  

Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I A  

  

Článok 14  

  

(1) Na konanie vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady sa vzťahujú osobitné právne predpisy a to zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon NR SR č. 563/2009  

Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

  

(2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža zo 

dňa 08.12.2015.  

  

(3) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Beloveži dňa 04.12.2019 a nadobúda 

účinnosť 01.01.2020.  

  

(4) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Beloveži dňa  

15.12.2020 a nadobúdajú účinnosť 01.01.2021.  

 

Starosta Jozef Kostura dal hlasovať za Návrh zmien a doplnkov pre VZN. č. 1/2019 

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

na území obce Beloveža 

 

Hlasovanie: 

Za:  

6 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. D. Ščasný, Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Mgr. J. Marko 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje zmeny a doplnky Všeobecné záväzné 

nariadenie obce Beloveža č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža  

 

 

 

 

 

 

 



6. Návrh VZN obce Beloveža č. 4/2020 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. 

ročníka Základnej školy v Beloveži pre školský rok 2021/2022 

Ing. Miloš Mikula informoval o návrhu  

 

Obec Beloveža v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

v  y  d  á  v a  

  

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

  

č. 4/2020  

  

o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Beloveži  
  

§ 1  
ÚVODNÉ USTANOVENIA  

  

Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie termínu, miesta a času zápisu detí 

do 

1. ročníka Základnej školy Beloveža. 

  

§ 2  
PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY  

  

 Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a v školách pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa musí 

uskutočniť v termíne od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v 

ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.  

  

§ 3  
URČENIE MIESTA A ČASU ZÁPISU  

  

 Obec Beloveža určuje pre Základnú školu Beloveža, miesto a čas zápisu na plnenie povinnej 

školskej dochádzky na deň od 1. apríla do 30. apríla v čase o 13.00 do 16.00 hodine v 

priestoroch Základnej školy Beloveža.  

  

(1) Presný dátum a miesto konania zápisu v nadväznosti na zverejnenie termínu oznámi 

riaditeľ školy najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v 

škole.  

  



(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť pri zápise osobné údaje:  

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, 

štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa  

b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov  

  

§ 4  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

  

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Beloveža č. ...... 

dňa  15.12.2020.  

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli obce Beloveža.   

(3) Týmto sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beloveža č. 2/2019 schválené 

Obecným zastupiteľstvom 4.12.2019.    

  

Starosta Jozef Kostura dal hlasovať za Návrh VZN č. 4/2020 o určení termínu, miesta 

a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Beloveži 

 

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 10  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh VZN č. 4/2020 o určení miesta a času zápisu detí 

do 1. ročníka Základnej školy v Beloveži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Návrh rozpočtu Obce Beloveža na rok 2021 a roky 2022, 2023 a Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2021- 2023  

 

Ing. Miloš Mikula predložil návrh rozpočtu 

Dôvodová správa 
Návrh rozpočtu obce Beloveža na roky 2021 – 2023 vychádza z návrhu rozpočtu verejnej 
správy v Národnej rade SR, zohľadňuje schválené a pripravované novely zákonov platné a 
účinné od 1.1.2021. 
 
Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2021-2023, zo 
schváleného viacročného rozpočtu Obce Beloveža na roky 2020-22, z októbrovej predikcie 
príjmov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a z navrhovaných nových sadzieb vo VZN o 
miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2021. 
 
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 2020 o 3,2 %. Z toho 
predpokladáme medziročný rozpočtovaný pokles výnosu z dane z príjmu fyzických osôb o 3 % 
nižší ako schválený rozpočet na rok 2020. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný vyšší 
o 4%, výnos z poplatku za komunálny odpad je na základe odhadovanej skutočnosti za rok 
2020 a nezmenených sadzbách plánovaný nižší o 18%. Nedaňové príjmy rozpočtujeme vyššie 
o 28%. 
 
Na strane výdavkov sa plánujú bežné výdavky vyššie o takmer 14 tis. €, pritom najväčší nárast 
predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie zásobovania vodou, nakladanie s odpadmi, 
údržbu miestnych komunikácií a prevádzku obecného úradu. V kapitálových výdavkoch sa z 
vlastných zdrojov plánuje dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
 
Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na 
rok 2020 sumu 391,5 tisíc eur, čo je najmenej za posledné tri roky. Čo sa týka bilancie, je 
rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový 
vo výške 23,5 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 31,5 tisíc eur, 
kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 8 tisíc eur, schodok finančných operácií 
predstavuje výšku 23,5 tisíc eur. 
  

N á v r h  n a  u z n e s e n i e: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 



A)  s c h v a ľ u j e 

1. Rozpočet obce na rok 2021 v celkovom objeme 391 500 €. 

Bežný rozpočet 

Príjmy bežného rozpočtu 391 500 € 

Výdavky bežného rozpočtu 360 000 € 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy kapitálového rozpočtu 0 € 

Výdavky kapitálového rozpočtu 8 000 € 

Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie 0 € 

Výdavkové finančné operácie 23 500 € 

2. Štruktúru príjmov a výdavkov rozpočtu v platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácii 

rozpočtu podľa prílohy č.1 

 

B)  b e r i e  n a  v e d o m i e 

1. Návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023 podľa prílohy č.1 

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021-2023. 

 

C) Obec Beloveža nebude uplatňovať programy obce podľa § 4 odstavec 5 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Hlavný kontrolór Obce Beloveža                          

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu 

obce na roky 2021- 2023 

  

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   
 p  r  e  d  k  l  a d  á  m  

  

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021–2023 a k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2021:  



  

     Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2021 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe  

schváleného návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 a schváleného rozpočtu na rok 

2020, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

  

  

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA  

  

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a  návrhu rozpočtu obce na rok 2021 (ďalej len 

„návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:   

  

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu   

  

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi   

  

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

  

  

  

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:  

• č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobné stavebné odpady  

• č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve    

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatné 

súvisiace právne normy.  

  

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce  

  

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

  

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  

   

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom  na úradnej tabuli obce a oficiálnom 

webovom sídle obce www.beloveza.com, v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní 

pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení.    



  

  

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu   

  

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.   

  

3.  Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu   

  

Podľa novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 4 odst. 5 obecné 

zastupiteľstvo svojim uznesením rozhodlo o neuplatňovaní programov obce.  

  

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU  

  

Návrh rozpočtu vychádza z vládou SR schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 

2021 – 2023, z vývoja hospodárenia obce v roku 2020 a v predchádzajúcich sledovaných 

rokoch, z finančných výkazov za III. Štvrťrok 2020 a z odhadu vývoja príjmov Inštitútu 

finančnej politiky MF SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.  

  

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU  

  

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v členení podľa §9 ods. 1 

citovaného zákona na:  

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2021,   

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2022,  

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 

2023.  

  

Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje 

rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je 

záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný 

charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.   

  

Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

vnútorne členený na:  

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,  

b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,  

c) finančné operácie.  

  



Vo viacročnom rozpočte na roky 2021 – 2023 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci 

financovania prenesených kompetencií štátu, k založenej právnickej osobe Obecný podnik 

Beloveža s.r.o. a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.   

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU  

  

  

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a  návrhu 

rozpočtu obce na rok 2021:   

  

Rozpočet celkom:   v Є  

Rozpočtové roky  2021  2022  2023  

Príjmy celkom   391 500  415 731  442 746  

Výdavky celkom  391 500  415 731  442 746  

Hospodárenie obce: prebytok 

rozpočtu – schodok rozpočtu  

  

vyrovnaný  

  

vyrovnaný  

  

vyrovnaný  

  

  

v členení:  

  

Bežný rozpočet: v Є  

Rozpočtové roky  2021  2022  2023  

Bežné príjmy celkom   391 500  415 731  442 746  

Bežné výdavky celkom  360 000  396 931  423 646  

Hospodárenie obce: prebytok 

rozpočtu – schodok rozpočtu  31 500  18 800  19 100  

  

  

Kapitálový rozpočet: v Є  

Rozpočtové roky  2020  2021   2022  

Kapitálové príjmy celkom   0   0  0  

Kapitálové výdavky celkom  8 000   0  0  

Hospodárenie obce: prebytok 

rozpočtu – schodok rozpočtu  

-8 000   0  0  

  

  

Finančné operácie: v Є  

Rozpočtové roky  2020  2021  2022  

Príjmové finančné operácie celkom   
0  0  0  



Výdavkové finančné operácie 

celkom  23 500  18 800  19 100  

Hospodárenie obce: prebytok 

rozpočtu – schodok rozpočtu  -23 500  -18 800  -19 100  

  

  

  

E. ZÁVER  

  

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a  návrh rozpočtu obce na rok 2021 

je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z 

príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.   

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

  

  

Na základe uvedených skutočností    o d p o r ú č a m      obecnému zastupiteľstvu   

  

a) predložený návrh rozpočtu Obce Beloveža na rok 2021 schváliť  

b) predložený návrh rozpočtu Obce Beloveža na roky 2022, 2023 zobrať na vedomie.  

  

  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu rozpočtu Obce Beloveža na rok 2021 a roky 2022, 2023 

a k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2021- 2023 

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 v celkovom objeme 391 500 €. 



 

OZ berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023 podľa prílohy č.1 a odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021-2023 

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

OZ berie na vedomie, že obec Beloveža nebude uplatňovať programy obce podľa § 4 

odstavec 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

8. Informácia o správach z kontrol hlavného kontrolóra v roku 2020  

 

Hlavný kontrolór predniesol správy : 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE BELOVEŽA  
  

SPRÁVA  

o vykonaní kontroly  

  

 V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 vykonal  



  

Ing. Miloš Mikula,  hlavný kontrolór obce (ako oprávnená osoba)  

  

v dňoch  2.6. - 16.9.2020  

kontrolu plnenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2016 o správe a 

prevádzkovaní pohrebiska na území obce Beloveža.   

      v subjekte:      Obec Beloveža (ako povinná osoba)  

  

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

  

Cieľ kontroly:  Preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

predpisov pri správe a prevádzkovaní pohrebiska obce.  

  

Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady:  

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní obce - originál   

  

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území 

obce Beloveža bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beloveži dňa 23.11.2016 

v súlade s § 17 zákona NR SR č. 131/2010 Zbierky zákonov a nadobudlo účinnosť 23.11.2016.  

     

  Platné VZN je zverejnené na oficiálnej webovej stránke obce na linku:  

https://beloveza.com/dokumenty/dokumenty-obce/vzn/  

  

  Všeobecne záväzné nariadenie upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska ako aj 

povinnosti prevádzkovateľa, nájomníkov hrobových miest, poskytovateľov služieb a 

návštevníkov.  

  

  Ustanovenia v ňom neuvedené upravuje zákon NR SR č. 131/2010 Zbierky 

zákonov o pohrebníctve, ktorý upravuje práva a povinnosti obce, fyzických osôb, 

fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s 

ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby a 

pohrebiska.  

  

  Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Beloveža zastúpená starostom obce 

prostredníctvom poverenej osoby, ktorou je Milan Groško, Miňovce 40, ktorý je odborne 

spôsobilý na vykonávanie živnosti Prevádzkovanie pohrebiska č. j. B/2007/00184/85.   



  

  Táto poverená osoba aj vypracovala evidenciu pohrebiska, ktorá je v súlade s § 17, 

odstavec 4 zákona č. 131/2010 a je aktualizovaná k 13.1.2020. Na pohrebisku je evidovaných 

770 hrobov.  

  

Výkopové práce vykonávajú zamestnanci, občania resp. podnikatelia z obce. Vykonané 

práce nemajú formu objednávky, dohody ani faktúry.  

  

Zapožičiavanie obradnej siene nemá písomnú evidenciu.  

  

Cudzie tretie osoby musia mať písomný súhlas obce na výkop, pochovávanie, kosenie, 

údržbu. Takéto písomné súhlasy nie sú vydávané.  

  

  Evidencia poplatkov sa vykonáva len v zošite písomným záznamom. Vyberajú sa tieto 

poplatky:  

- spotreba elektrickej energie 0,20 € za kWh v Dome Nádeje,   

- cintorínsky poplatok za nový hrob 20eur,   

- cintorínsky poplatok za starý hrob 5 eur  

- za jednu noc v Dome Nádeje 10 eur  

- za kar v sále obecného úradu 30 eur,  

  

Od r. 2017 bolo k dnešnému dňu pochovaných 47 osôb.  

  

Na pohrebisku sú umiestnené aj spopolnené urny.   

  

Vrstva zeminy vo výške 1,2 metra pri uložení osôb nad sebou počas tlecej doby 10 rokov 

sa dodržiava.  

  

Nájomné zmluvy na hrobové miesta sa neuzatvárajú. Poplatky sa vyberajú jednorazovo.  

  

Situačný plán pohrebiska je spracovaný, tiež je graficky spracovaná evidencia voľných 

hrobových miest.  

  

Na pohrebisku je vyčlenené miesto na odpadovú nádobu, kontajner. Odpad sa vyváža 

pravidelne.  

  

   Od roku 2017 sú pri nových hroboch dodržiavané veľkosti hrobových miest podľa čl. 

14, od. 2c) zákona ako aj uličky minimálne v šírke minimálne 30cm.  

  



Na pohrebisku nie sú umiestnené žiadne lavičky a teda nebolo potrebné na nich vydávať 

písomný súhlas.   

     

Kontrolné zistenia:  

- Obec nemá písomné poverenie žiadneho zamestnanca na vykonávanie prevádzky 

pohrebiska resp. prevádzku nemá nikto zo zamestnancov v pracovnej náplni.  

- Na vykonávané výkopové práce tretími osobami nie sú dávané objednávky, neevidujú 

sa faktúry resp. sa neuzatvárajú dohody s fyzickými osobami.  

- Nie je vydávaný písomný súhlas obce tretím osobám na výkop, pochovávanie, kosenie, 

údržbu.  

  

   

Odporúčania hlavného kontrolóra:  

 

Písomne poveriť konkrétneho zamestnanca prevádzkou pohrebiska, Domu nádeje a doplniť 

jeho pracovnú náplň.  

Výkopové práce vykonávať najmä objednávaním u zriadeného Obecného podniku Beloveža 

s.r.o. a viesť evidenciu objednávok. V prípade, že výkopové práce sa budú vykonávať 

svojpomocne resp. tretími osobami, je nevyhnutné dávať na tieto práce písomný súhlas.  

Zmeniť spôsob evidencie všetkých poplatkov z písomnej podoby v zošite na už nainštalovaný 

software na evidenciu miestnych poplatkov obce.  

Aktualizovať situačný plán pohrebiska o hrobové miesta vyhradené na spopolnené urny, 

vyčleniť a aktualizovať evidenciu voľných hrobových miest aj s predprípravou viacerých 

hrobových miest vzhľadom na klimatické podmienky  

Zaviesť nájomný vzťah k hrobovému miestu alebo upraviť jednorazové poplatky tak, aby sa vo 

väčšej miere pokryli náklady na výkopové práce, vývoz odpadov, kosenie a údržbu pohrebiska.   

  

Návrh správy na oboznámenie sa s jej obsahom bol povinnej osobe doručený dňa 1.10.2020.  

Povinná osoba k stanovenému dátumu v návrhu správy, t.j. k 30.10.2020,  nepodala námietky 

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného 

zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení.  

Kontrolné zistenia a odporúčania navrhnuté hlavným kontrolórom ostávajú nezmenené.  

  

Na základe vyššie uvedených skutočností:  

Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. d) a e) zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinná prijať 

opatrenia a predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do  31.12.2020.  

Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite povinná splniť prijaté opatrenia a predložiť zoznam splnených opatrení  v lehote do 

30.6.2021. 

 

 



HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE BELOVEŽA 

   

S P R Á V A 

z následnej finančnej kontroly 

     

  V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020, ktorý bol 

schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 8/2020 v Beloveži 23.6.2020 vykonal:  

  

Ing. Miloš Mikula,  hlavný kontrolór obce  

  

v dňoch  15.10  -  28.10.2020  

  

následnú finančnú kontrolu:  

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov vo funkčnej klasifikácii 06.3.0 Zásobovanie vodou a  

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami za rok 2019  

          

  

Následná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

  

Predmet kontroly:     

Predmetom kontroly sú príjmy a výdavky za rok 2019 dosiahnuté a realizované pri 

zásobovaní obce vodou a pri nakladaní s odpadovými vodami   

  

Cieľ kontroly:   

 Preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

predpisov pri zásobovaní vodou a nakladaní s odpadovými vodami.  

  

  

Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady:  

1. Hlavná kniha z hlavnej činnosti  

2. Výkazy účtovnej závierky k 31.12.2019 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Finančné 

výkazy      o plnení rozpočtu, prírastku a úbytku pohľadávok a záväzkov, o vybraných 

aktívach a pasívach)  

3. Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu  



4. Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  

5. Prehľad platiteľov, predpisu poplatkov, nedoplatkov a platieb  

6. Tržby za vývoz žúmp a výdavky s tým spojené  

  

  

  

  

  

1. Plnenie príjmov a výdavkov v zásobovaní vodou za rok 2019  

 Uznesením OZ v Beloveži zo dňa 10.12.2018 bol schválený rozpočet obce na rok 2019.   

 

   

Z prehľadu príjmov vyplýva, že nastavené parametre rozpočtu v oblasti príjmov za 

odber vody z verejného vodovodu sa podarilo dosiahnuť. Obec nemusela dotovať náklady na 

zásobovanie vodou z iných príjmov obce. Napätie v rozpočte obce však spôsobilo, že pri úhrade 

výdavkov, ktorých úroveň je nedostatočná, vzniká odkladanie údržby a investícií do vodného 

hospodárstva na neskoršie obdobia. Takéto dlhodobé prehlbovanie investičného dlhu môže 

viesť k opätovnému vzniku havarijných situácií a pri extrémnych klimatických podmienkach aj 

k vyhláseniu mimoriadnej situácie v zásobovaní pitnou vodou.  

  

  

Štruktúra výdavkov v Zásobovaní vodou v €                                         rozp.2019   skut. k 31.12.2019  

632001  41  Energie  9 000  9 505,95  

632002  41  Vodné, stočné  1400  221,40  

633006  41  Všeobecný materiál  500  0,00  

633015  41  Palivá ako zdroj energie  20  0,00  

635004  41  
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,  

200  0,00  

635006  41  Údržba budov, objektov alebo ich častí  1500  1 952,43  

637004  41  Všeobecné služby  1 600  3 689,84  

637011  41  Štúdie, expertízy, posudky-rozbor vody  1800  1 410,00  

637012  41  Poplatky a odvody  0  916,32  

637015  41  Poistné  50  25,96  

      Spolu Zásobovanie vodou  16 070  17 721,90  

Plnenie príjmov            

za rok 2019 v €  Rozpočet                           Rozpočet       

 

Plnenie  Plnenie   

Schválený zmenený k 31.12.2019              2018  

Príjmy vodné, vývoz  14 700  14 700  17 862,77  17 507,92  

Výdavky zásobovanie vodou  16 070  16 070  17 721,90  17 154,45  

Výdavky odpadové vody  600  600  208,86  0  



  

2. Kontrola zmluvných vzťahov  

  

 Ku kontrole bolo predložených veľmi málo zmlúv o dodávke vody z verejného vodovodu, 

uzatvorená podľa platných predpisov, ktoré nie sú podpísané zo strany kupujúcich. V zmluvách 

nie sú špecifikované čísla a typy odberných miest. Ďalej bolo predložených niekoľko zmlúv 

podpísaných odberateľmi a zmluva so spoločnosťou AQUASPIŠ s.r.o. o prevádzkovaní 

infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách.   

  

3. Dodržiavanie zmluvných podmienok  

    

Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu   

Nedodržiava sa ustanovenie zmluvy č. 5.8, týkajúce sa stavu, údržby a výmeny meradla 

spotreby, výkonu kontrolného merania spotreby a zistenia technického stavu prípojky.  

Neuplatňuje sa ustanovenie zmluvy č. 5.10, týkajúce sa neoprávneného odberu vody a 

neoprávneného vypúšťania odpadových vôd.   

Spotreba sa u odberateľov eviduje len na kartách spotreby na základe ústneho nahlásenia ročnej 

spotreby. U niektorých odberateľov sa ešte stále využíva paušálny poplatok.  

  

Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách  

Nedodržiava sa článok IV. Práva a povinnosti vlastníka odstavec 1. písmeno a) „Vlastník je 

povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody s každým odberateľom pripojeným na 

verejný vodovod ak spĺňa požiadavky podľa zákona č. 442/2002 Zb.z. § 4  

  

4. Nakladanie s odpadovými vodami  

  

 Technické vybavenie na vývoz žúmp je nedostatočné. Je zabezpečované traktorom, ktorý je v 

nájme, čo môže priniesť v budúcnosti vážne riziká a občania budú odkázaní na vývoz len cez 

VVS a. s. Vývoz sa zabezpečuje na čistiareň odpadových vôd v Bardejovskej Novej Vsi, ktorá 

je prevádzkovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Práve táto skutočnosť je 

veľkým úspechom obce a umožňuje vyvážať odpadové vody za nižšie náklady.   

  

  

Kontrolné zistenia:  

  

S odberateľmi nie sú podpísané zmluvné vzťahy, čo považujem za vážne porušenie zmluvy o 

prevádzkovaní vodovodu.  

V zmysle zákona o vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákone o cenovej regulácii obec 

nesmie fakturovať paušálne poplatky. V zmysle uvedených zákonov má mať vlastník vodovodu 

osadené vodomery a fakturovať skutočne namerané množstvo resp. sa má obec riadiť zákonom 

o smerných číslach spotreby vody t.j. na faktúrach uvádzať len spotrebované množstvo a cenu 



za 1 m3. Tieto údaje má právo aj spätne kontrolovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a 

Slovenská metrologická inšpekcia.  

Chýba elektronická evidencia zmlúv. Zmluvy nie sú zverejňované na internete podľa platných 

právnych predpisov.  

V niektorých zmluvách nie sú špecifikované čísla a typ odberného miesta.  

Nedodržiava sa ustanovenie zmluvy č. 5.8, týkajúce sa stavu, údržby a výmeny meradla 

spotreby, výkonu kontrolného merania spotreby a zistenia technického stavu prípojky.  

Neuplatňuje sa ustanovenie zmluvy č. 5.10, týkajúce sa neoprávneného odberu vody a 

neoprávneného vypúšťania odpadových vôd.  

Chýba elektronická evidencia predpisov a tým pádom aj pohľadávok za vodné.   

  

  

Záver:  

  

Keďže sa pre nezáujem VVS a.s. nepodarilo ani po schválení v ObZ zmluvne odovzdať vodnú 

infraštruktúru bude v budúcich účtovných obdobiach vzhľadom na nedostatočné plnenie 

príjmov z vodného zvýšiť zo strany obce kontrolu spotreby vodného u všetkých odberateľov. 

Taktiež je nevyhnutné zazmluvniť všetkých odberateľov vody, ktorí nemajú žiaden zmluvný 

vzťah s predávajúcim. Je potrebné pravidelne v stanovený termín kontrolovať povereným 

zamestnancom spotrebu vody u každého zmluvného partnera, vykonávať pravidelnú kontrolu 

stavu meračov u všetkých odberateľov vody z verejného vodovodu, pri vyberaní vodného 

stanoviť predpis vodného na základe predchádzajúcej spotreby a ročnú spotrebu pravidelne 

vyúčtovávať.  

Bude nevyhnutné upraviť výšku vodného tak, aby výnos z neho pokrýval nielen potrebu na 

údržbu verejného vodovodu, ale zabezpečil aj dostatočnú každoročnú investíciu do verejného 

vodovodu tak, aby sa zabezpečila jeho bezproblémová prevádzka.  

V prípade, že sa nepodarí zabezpečiť správu verejného vodovodu na to zriadenou 

špecializovanou spoločnosťou bude nevyhnutné zaviesť centrálnu evidenciu zmlúv, meračov, 

spotreby, predpisov, úhrad a pohľadávok z vodného.  

Na úseku hospodárenia s odpadovými vodami by bolo vhodné prijať VZN obce o nakladaní s 

odpadovými vodami, ktoré by sprísnilo vzhľadom na znečisťovanie životného prostredia v obci 

kontrolu vypúšťania odpadových vôd do verejných rigolov.  

Pre zvýšenie efektivity by bolo lepšie, ak by vývoz žúmp realizoval novozriadený obecný 

podnik.   

Na dokončenie rozostavanej kanalizácie je nevyhnutné získať externé zdroje, keďže nie je v 

silách rozpočtu obce vzhľadom na objem investície zabezpečiť dokončenie investičnej akcie z 

vlastných alebo úverových zdrojov. Po tom, čo rovnako ako pri verejnom vodovode ani pri 

kanalizácii sa nepodarilo zmluvné zverenie kanalizácie do správy špecializovanej spoločnosti, 

je dôležité vyvinúť úsilie o získanie grantových zdrojov prostredníctvom obce. Základným 

podmienkou je aktualizácia a prepracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutným 

predpokladom pri uchádzaní sa o dotačné zdroje.   

 

 



Starosta Jozef Kostura dal hlasovať o tom, že OZ berie na vedomie správy o vykonaní 

kontroly  

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

OZ berie na vedomie správy o vykonaní kontroly hlavného kontrolóra 

 

9. Informácia o správe z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 

 

Ing. Miloš Mikula v krátkosti oboznámil prítomných s výsledkom plnenia uznesení OZ 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR  

 OBCE BELOVEŽA  
  

S P R Á V A  

o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2020  

  

  

  

     V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020, ktorý bol 

schválený Obecným zastupiteľstvom v Beloveži dňa 23.6.2020 uznesením č. 8/2020 vykonal:  

  

                                           Ing. Miloš Mikula,  hlavný kontrolór obce  

  

v dňoch  1.10. -  15.10.2020  

  

kontrolu  plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2020   

  

      Kontrola bola vykonaná podľa zákona č. § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

  

Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady:  

Zoznam uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2020  

  

Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva:  

  



Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.5.2020:  

  

UZNESENIE č. 1/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje zmluvu o Spoločnom obecnom úrade a 

organizačný poriadok spoločného obecného úradu Richvald.  

Zmluva je podpísaná, predmet zmluvy sa realizuje, zmluva nie je zverejnená.  

  

UZNESENIE č. 2/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži 

schvaľuje  

a) zmeny v úplnom znení zakladateľskej listiny Obecného podniku Beloveža  

( viď zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva )  

b) Jozefa Kosturu za konateľa spoločnosti Obecný podnik Beloveža s. r. o.  

c) splatený peňažný vklad do Obecného podniku Beloveža vo výške 14 000 €.  

Zmeny zakladateľskej listiny predložené na Obchodný register SR a Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. Konateľ spoločnosti zapísaný a peňažný vklad splatený.  

     

UZNESENIE č. 3/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži 

schvaľuje  

a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.  

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu. 

Záverečný účet zverejnený.  

  

UZNESENIE č. 4/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019. 

Nevyhodnocuje sa.  

  

UZNESENIE č. 5/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie správu o 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

Nevyhodnocuje sa.  

  

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.6.2020:  

  

UZNESENIE č. 6/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži  

a) berie na vedomie obsah podania „Petícia za vyhlásenie miestneho referenda v 

Obci  

Beloveža o odvolaní starostu“  

b) schvaľuje za členov komisie na overenie petície všetkých poslancov obecného 

zastupiteľstva  



c) ukladá komisii na overenie petície oznámiť výsledok vybavenia petície osobe na 

zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci a na webovej stránke obce Komisia 

bola ustanovená, výsledok vybavenia petície bol zverejnený.  

  

UZNESENIE č. 7/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži 

schvaľuje  

projekt Zásobovanie pitnou vodou z vodnej nádrže Starina a podieľanie sa na 

úhrade nákladov spracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie 

Projekt je v štádiu spracovania, úhrada nákladov zatiaľ realizovaná nebola.  

  

UZNESENIE č. 8/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 Plán je 

zverejnený.  

 

 

Starosta Jozef Kostura dal hlasovať o tom, že OZ berie na vedomie správy o plnení uznesení 

obecného zastupiteľstva za I. polrok 2020 

 

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

OZ berie na vedomie správy o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2020 

 

 

10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021  

 

Starosta obce Jozef Kostura dal slovo hlavnému kontrolórovi, aby informoval OZ o pláne 

kontrolnej činnosti hl. kontrolóra 

 

 

 

 



Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra   na 

I. polrok 2021  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

  

  

  

       

      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 I. polrok 2021.  

   

      Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov.   

        

  

  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beloveža na I. polrok 2021:  

Následné finančné kontroly  

1. Kontrola plnenia daňových príjmov rozpočtu Obce Beloveža v súlade s platnými 

zákonmi a VZN obce za rok 2020        

      Pravidelné kontroly  

2. Kontroly vykonávané na základe podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva obce 

Beloveža, kontroly vykonávané na základe vlastného uváženia.  

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za II. polrok 

2020.  

  

Ostatné úlohy a činnosti hlavného kontrolóra:  

1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Obce Beloveža za rok 

2020.  

2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.  

 

 

 

 



Starosta Jozef Kostura dal hlasovať pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. 

polrok 2021 

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na I. polrok 2021 

 

11. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Ing. M. Mikulu za rok 

2020 

Starosta obce dal hlasovať o odmene pre hlavného kontrolóra obce v sume 30% súčtu 

mesačných platov za rok 2019 

Hlasovanie: 

Za:  

7 

Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič, Mgr. J. Marko, Mgr. D. Ščasný, 

Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

OZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ing. Milošovi Mikulovi v sume 30%  

súčtu mesačných miezd za rok 2019 

 

 

12. Rôzne 

Diskusiu začal pán starosta tým, že opätovne vyzval poslancov, aby zvážili svoje pôsobenie 

na postoch poslancov obecného úradu, keďže sa podieľali na referende za odvolanie starostu 

obce.  

Poslanci upriamili v diskusii najväčšiu pozornosť na projekt kanalizácie a spustenie ČOV. 

Starosta Jozef Kostura oboznámil prítomných s tým, že po rokoch nečinnosti sa 

skompletizovali doklady ku kanalizácii a bola podaná žiadosť na Environmentálny fond, kde 

sa do 15.12.2020 predkladali žiadosti na poskytnutie dotácie. 

Diskutovalo sa o odhlásení auta Kia Ceed, ktoré bolo po havárii v nepojazdnom stave. 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu, že automobil je už v dezolátnom stave a je potrebné 

ho vyradiť z hmotného majetku obce a následne odhlásiť z evidencie motorových vozidiel. 

Súhlasili s predajom automobilu Kia Ceed ŠPZ BJ023BZ za šrotovnú sumu.  



Zároveň pán starosta oznámil, že obecný automobil značky Ford tranzit je v nepojazdnom 

stave, je potrebné ho vyradiť z hmotného majetku a všetci sa zhodli na kúpe nového auta. 

MUDr. Peter Čičvara predstavil celý projekt ohľadom defibrilátora AED, ktorý bol 

prostredníctvom darovacích zmlúv zakúpený na obec. Projekt bol ukončený a defibrilátor sa 

nachádza na obecnom úrade. V najbližšej dobe budú zaškolení jednotlivci, ktorí by boli 

nápomocní občanom pri stavoch ohrozujúcich ich život. Za snahu pomôcť takýmto spôsobom 

občanom našej obce vyjadril pán starosta MUDr. Čičvarovi veľké poďakovanie. 

Poďakoval aj MUDr. Jozefovi Leškaničovi za sponzorský dar v podobe ochranných 

pomôcok súvisiacich s ochorením COVID 19.  

Ing. Miloš Mikula oznámil poslancom, že Návratná finančná pôžička z MF SR, bola 

vyplatená na účet obce. 

Keďže administratívna pracovníčka Mgr. Jana Semanová je dlhodobo na PN a novej 

administratívnej pracovníčke Mgr. Zuzane Kohutovej skončila skúšobná, pracovná doba 

navrhol pán starosta poslancom urobiť organizačnú zmenu a zmeniť pracovnú zmluvu Mgr. 

Zuzane Kohutovej na neurčito. Poslanci nemali námietky a s návrhom súhlasili.  

Starosta Jozef Kostura upovedomil poslancov o tom, že ešte neprebehol peňažný vklad do 

Obecného podniku Beloveža s.r.o. ako základné imanie pri zakladaní s.r.o.. Ing. Miloš Mikula 

upozornil na to, že prevod musí byť uskutočnený ešte v r. 2020. 

Poslanci venovali pozornosť požiadavkám, ktoré spísala riaditeľka Základnej školy. Okrem 

nákupu prehrávača, počítačov, laminovačky, žiadala aj o možnosť kontinualného vzdelávania, 

na ktorý ale potrebuje vypracovať plán. Plán musí byť prednesený na OZ a následne schválený 

OZ. 

Poslanci prebrali aj cenové ponuky okien a dverí a práce súvisiace s rekonštrukciou domu 

Maják. Pri tomto bode poďakoval pán starosta Jánovi Basárovi, za pomoc pri asistovaní 

ohľadom prác na Majáku a aj za zaobstaranie bojlera na vodu do ZŠ ako sponzorský dar. 

 

 

13. Záver 

Starosta obce všetkým poďakoval za účasť. Poprial pekný zvyšok dňa a so želaním 

pokojných sviatkov a úspešného vykročenia do Nového roku 2021 ukončil zasadnutie 

OZ. 

 


