
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  

 

 

 



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  

 
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  

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži  schvaľuje doplnenie 11. bodu programu o Návrh na 

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

 

 

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

Beloveža  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia predniesol predniesol Ing. Martin Nemec. 

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. 

 

 Starosta Jozef Kostura dal po krátkej rozprave hlasovať o návrhu 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 v krátkosti oboznámil 

prítomných poslancov s navrhovanými zmenami VZN obce Beloveža č. 1/2019 o miestnych 

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

Beloveža. 

Ing. Nemec konštatoval, že predmetom navrhovaných zmien je mierne navýšenie 

sadzieb dane z nehnuteľností, pričom cieľom tohto kroku je dosiahnuť 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 

zdôraznil,  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.   

    

Starosta Jozef Kostura dal následne po krátkej rozprave o návrhu 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 hlasovať. 
 



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 

nariadenia 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. 

 

O návrhu uvedeného všeobecne záväzného nariadenia v krátkosti informoval Ing. Miloš 

Mikula. Ten na úvod upozornil prítomných poslancov, že materiál predložený na rokovanie je 

z pragmatického dôvodu pozmenený vo vzťahu k pôvodnému návrhu zverejnenom na webovej 

stránke obce tak, aby schválené nariadenie malo univerzálnu platnosť bez potreby schvaľovať 

každoročne nové všeobecne záväzne nariadenie tak, ako tomu bolo zvykom v minulých rokoch. 

Uviedol, že v zmysle príslušnej legislatívy je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, pričom 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. Presný dátum a miesto konania zápisu v 

nadväznosti na zverejnenie termínu oznámi riaditeľ školy v zmysle navrhovaného nariadenia 

najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole. 

 

Starosta Jozef Kostura dal po ukončení rozpravy o návrhu VZN č. 4/2020 o určení 

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

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 v Beloveži schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie 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  

 



Starosta obce Jozef Kostura poprosil Ing. Miloša Mikulu, aby prítomných oboznámil s 

návrhom rozpočtu obce Beloveža na roky 2021 – 2023. Ing. Mikula uviedol, že návrh rozpočtu 

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. 

 

Ing. Mikula zároveň prezentoval odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2021-2023. V ňom konštatuje, že 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 hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu 

schváliť predložený návrh rozpočtu Obce Beloveža na rok 2021 a zobrať na vedomie 

predložený návrh rozpočtu Obce Beloveža na roky 2022, 2023. 

Starosta obce následne oboznámil poslancov s návrhom na uznesenie k tomuto bodu 

a dal hlasovať: 

 

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 
 

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  

 

 

 



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. 

 

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  

 

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

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 správu o vykonaných kontrolách za rok 2020. 

 

V dňoch 2.6. - 16.9.2020 vykonal kontrolu plnenia Všeobecne záväzného nariadenia 

obce č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Beloveža. Cieľ kontroly 

bolo preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov 

pri správe a prevádzkovaní pohrebiska obce. K najzávažnejším kontrolným zisteniam patrí, že 

obec nemá písomné poverenie žiadneho zamestnanca na vykonávanie prevádzky pohrebiska 

resp. prevádzku nemá nikto zo zamestnancov v pracovnej náplni. Taktiež 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. Hlavný kontrolór informoval 

o odporúčaniach k zisteným nedostatkom. 

 

 V dňoch 15-28.10.2020 bola hlavným kontrolórom vykonaná následná finančná 

kontrola plnenia príjmov a výdavkov vo funkčnej klasifikácii 06.3.0 Zásobovanie vodou 

a 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami za rok 2019. Predmetom kontroly boli príjmy a 

výdavky za rok 2019 dosiahnuté a realizované pri zásobovaní obce vodou a pri nakladaní s 



odpadovými vodami a cieľom kontroly preverenie dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov a interných predpisov pri zásobovaní vodou a nakladaní s odpadovými 

vodami. K najzávažnejším zisteným nedostatkom patrí skutočnosť, že s odberateľmi vody nie 

sú podpísané zmluvné vzťahy, čo je vážnym 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. Taktiež chýba elektronická evidencia zmlúv. 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. 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.   

 V rámci odporúčaní hlavný kontrolór navrhuje 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.  

  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.   

 

Po ukončení rozpravy k tomuto bodu dal starosta obce o tomto bode hlasovať.  

 

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 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 kontroly plnenia 

uznesení OZ, ktorá bola v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2020 vykonaná v dňoch 1-15.10.2020 a konštatoval splnenie všetkých uznesení. 

Starosta Jozef Kostura dal o tomto bode programu hlasovať.  

 

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 berie na vedomie správu 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 hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. Ten v uvedenom období navrhuje 

vykonať: 

 

 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 

2019 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto doplnenému bodu rokovania. V úvode vystúpil 

Ing. Martin Nemec, ktorý prítomným odôvodnil, prečo navrhol doplniť program rokovania OZ 

o tento bod. Ako uviedol, s návrhom na schválenie odmeny hlavného kontrola za rok 2019 sa 

rátalo na marcovom zasadaní OZ, ktoré bolo v dôsledku prepuknutia pandémie choroby 

COVID-19 nakoniec zrušené a vo víre turbulentných udalostí z letných mesiacov sa na odmenu 

hlavného kontrola akosi pozabudlo. Ing. Nemec vyzdvihol odbornú spôsobilosť Ing. Mikulu 

pri výkone funkcie hlavného kontrolóra ale vyzdvihol hlavné jeho angažovanosť v prospech 

samosprávy obce nad rámec jeho funkcie, či je to pri tvorbe rozpočtu obce, všeobecne 

záväzných nariadení, smerníc, pri odbornom poradenstve, alebo iných činnostiach ekonomickej 

povahy. Aj preto je presvedčený, že Ing. Mikula si odmenu zaslúži a navrhol OZ schváliť 

odmenu hlavnému kontrolórovi v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení vo výške 30 % súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2019. Následne sa do 

rozpravy prihlásil poslanec Ján Basar, ktorý taktiež vysoko ocenil odborné a ľudské kvality Ing. 

Mikulu a poďakoval mu za jeho angažovanosť v prospech obce. 

 

Po ukončení rozpravy dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu na schválenie 

odmeny pre hlavného 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  

 



Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce odmenu za 

rok 2019 vo výške 30%  súčtu mesačných platov vyplatených hlavnému kontrolórovi za rok 

2019. 

 

 

12. Rôzne 

 

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. 

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

vyplatená na účet obce. 

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 aj 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. 

 

 

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. 

 


