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                        Zápisnica zo schôdze  

Obecného zastupiteľstva v Beloveži 

dňa 27.01.2022 o 17.00 hod. 

 

 
1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu  

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022  

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021  

6. Nakladanie s majetkom obce  

7. Rôzne  

8. Záver 

Prítomní: 

Štatutár: 

Jozef Kostura 

Hlavný kontrolór obce: 

            Ing. Miloš Mikula 

Prítomní poslanci:  

1. Ing. Martin Nemec,  

2. MUDr. Peter Čičvara  

3. MUDr. Jozef Leškanič 

4. Ján Basár 

5. Bc. Lukáš Tiš 

6. Mgr. Jaroslav Marko 

7. Ing. Daniel Ščasný 
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K bodu 1: Otvorenie 

 

Štatutár Jozef Kostura otvoril schôdzu ObZ  privítaním prítomných členov.  

 

   

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za zapisovateľku určil starosta Mgr. Zuzanu Kohutovú.  

 

    Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Basár 

                                                                   MUDr. Jozef Leškanič 

 

 

K bodu 3:  Schválenie programu  

Starosta obce oboznámil prítomných s programom schôdze a vyzval prítomných, či 

súhlasia s uvedeným programom.  

Ing. Martin Nemec otvoril otázku úpravy platu starostu, vzhľadom k tomu, že pán 

starosta vykonáva dvojitú funkciu starostu a zároveň je aj konateľ Obecného podniku Beloveža 

s.r.o.. Funkciu konateľa spoločnosti vykonáva bez nároku na odmenu a preto Ing. Martin 

Nemec navrhol doplnenie bodu do programu pod poradovým číslom 7. Návrh na úpravu platu 

starostu obce. 

Jozef Kostura dal hlasovať za pôvodný program  

 

Hlasovanie k bodu 3 Schválenie programu:  ZA: 7     Proti:     Zdržalo sa:  

 

Za: 7   Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, Bc. L. Tíš, Mg. 

J.Marko, J.Basár, MUDr.J.Leškanič, Ing. D. Ščasný 

  
Proti: 

 
 

Zdržal sa: 
 

 

 

Hlasovanie o doplnenie programu schôdze ObZ o bod 7. Návrh na úpravu platu starostu 

obce Jozefa Kosturu  

ZA: 5     Proti:    1 Zdržalo sa: 1 

 

Za: 5   Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, Bc. L. Tíš, 

J.Basár, MUDr.J.Leškanič,  

  
Proti: 1 Ing. D. Ščasný 

Zdržal sa: 1 Mg. J.Marko, 

 

 

 

 

 



3 
 

K bodu 4: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022. 

 

Ing. Miloš Mikula predložil Obecnému zastupiteľstvu v Beloveži návrh Plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.  

Výkon kontrolnej činnosti realizuje v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór bude pri výkone kontrolnej činnosti 

postupovať 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 

2022:  

Kontroly schválené uznesením obecného zastupiteľstva: 

 1. Kontrola plnenia zmluvných podmienok v súvislosti s prevádzkovaním bytového domu 

„LIPA“ 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 2021. Ostatné 

úlohy a činnosti hlavného kontrolóra: 1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému 

účtu Obce Beloveža za rok 2021. 2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

Starosta Jozef Kostura dal hlasovať za návrh k bodu 4 : Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 

 

Hlasovanie k bodu 4:  ZA: 7   Proti:    Zdržalo sa:  

 

Za:  

7  

 Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, Bc. L. Tíš, Mg. 

J.Marko, J.Basár, MUDr.J.Leškanič, Ing. D. Ščasný  
Proti:   

Zdržal sa: 
 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži  

1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 podľa 

prílohy č.1  

2. poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2022 
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K bodu 5:  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021  

 

 

Správu predniesol Ing. Miloš Mikula. Na základe schválených plánov boli vykonané 

kontroly v roku 2021 v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom 

č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite nasledovne: 

Kontroly: 

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

zákonmi a VZN obce za rok 2020 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za II. polrok 2020 

3. Kontrola hospodárenia, príjmov a výdavkov materskej školy a školskej jedálne za rok 2020 

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za I. polrok 2021 

Výsledky z kontrol boli prerokované so starostom obce, správy z kontrol boli zaslané 

poslancom Obecného zastupiteľstva a informácie o kontrolách boli prerokované na 

zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. 

Činnosti: 

2. Činnosť v rozsahu povinností hlavného kontrolóra 

2.1. Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 a II. polrok 2021. 

2.2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Beloveža za rok 

2020. 

2.3.Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu Obce Beloveža na roky 2022-2024. 

2.4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania. 

2.5. Priebežné kontrolovanie dlhu obce 

2.6. Účasť na zasadnutiach Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva. 

 

3. Iná činnosť hlavného kontrolóra 

3.1. Účasť na pravidelných stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov, sekcia Šarišsko- 

Zemplínska. 

3.2. Účasť na konferenciách Združenia hlavných kontrolórov SR. 

3.3. Podávanie stanovísk, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k materiálom pred ich 

predložením na rokovania orgánov samosprávy - priebežne. 

3.4. Súčinnosť pri zostavovaní návrhu rozpočtu obce, návrhu záverečného účtu, výročnej 

správy obce a konsolidovanej výročnej správe obce. 
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Pán starosta J. Kostura otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci sa nezapojili do 

diskusie  a preto sa pristúpilo k hlasovaniu: 

 

Hlasovanie: ZA: 7 Proti:  0        Zdržalo sa: 0 

 

Za: 7  Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, Bc. L. Tíš, Mg. J.Marko, J.Basár, 

MUDr.J.Leškanič, Ing. D. Ščasný  
Proti: 

 
 

Zdržal sa: 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2021 

 

 

K bodu 6: Nakladanie s majetkom obce 

 

 Jozef Kostura uviedol, že na základe platných Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom obce schválených Obecným zastupiteľstvom v Beloveži platných od 22.11.2019 je 

po rekonštrukcii ďalšej časti nebytových priestorov v objekte „Maják“ možné prenajať tieto 

priestory na účel pohostinstva. 

Záujemca na prenájom týchto priestorov už je, ale sú rozdielne podmienky pri uzatvorení 

zmluvy o prenájme. Pre nájom na potraviny platil osobitný zreteľ, pre pohostinstvo to už musí 

byť formou verejnej súťaže. Preto starosta predložil ObZ v Beloveži návrh na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže s cieľom prenajať doposiaľ nevyužívané nebytové priestory. ObZ 

v Beloveži musí schváliť verejnú súťaž a následne sa musí zverejniť inzerát v periodickej tlači 

pre záujemcov na nájom o nebytové priestory. Najnižšia požadovaná výška nájomného je 

stanovená vo výške 30,00 € mesačne bez nákladov spojených s nájmom. 

Jozef Kostura predniesol prítomným podmienky obchodnej verejnej súťaže: ponúkaná cena 

nájmu – 75 %, účel využitia – 25 %. V prípade rovnosti najvyššie ponúkaných cien, bude 

účastníkom s rovnakou najvyššou ponúkanou cenou poskytnutá možnosť zvýšiť svoju ponuku. 

Vyhlasovateľ si v zmysle § 287, ods. 2. Obchodného zákonníka vyhradzuje odmietnuť všetky 

predložené návrhy. Pán starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Ing. Miloš Mikula podotkol k procesu obchodnej verejnej súťaže, že v prípade 

schválenia uznesenia, starosta posúdi, či uznesenie podpíše, alebo nie. V prípade podpísania 

uznesenia sa obchodná verejná súťaž zverejní po dobu 15 dní na úradnej tabuli, na webovej 

stránke obce a inzeruje sa aj v periodickej tlači. 

Ing. D. Ščasný navrhol zmenu výšky nájmu z 30 eur, napr. na  130 eur. Argumentoval 

tým, že okolité obce majú pohostinstvá a tie platia vyššie nájmy ako 30 eur. 

Do diskusie sa opätovne zapojil aj pán starosta, kde poukázal na to, že bol veľký 

problém nájsť niekoho, kto by bol ochotný otvoriť potraviny a to isté je aj s pohostinstvom. Nie 

sú záujemcovia o prenájom priestorov Maják. 

Ing. Martin Nemec sa zapojil do diskusie s tým, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú 

situáciu, by sme mali súhlasiť hoci aj s nižším nájomným, ale nech sú tieto priestory využívané. 

Poukázal na to, že tá suma 30 eur je uvedená ako minimálna, tak ako to už spomínal aj pán 

starosta.  
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Ing. D. Ščasný bol opačného názoru a nesúhlasil s prenájmom priestorov za takúto 

sumu, presadzoval sumu okolo 100 eur. Podotkol, že náklady na Maják sa pohybujú už okolo 

80 000 eur, preto by sa ten nájom mal prehodnotiť. 

Do diskusie vstúpil aj MUDr. J. Leškanič s tým názorom, že pochybuje o tom, že niekto 

ponúkne 30 eur. Určite budú vyššie ponuky. 

J. Basár poukázal na  potrebu využívania budovy, už len z toho hľadiska, že sa 

investovalo do rekonštrukcie a zastával názor, že  budova by nemala ostať prázdna, preto 

súhlasil aj s takouto sumou nájmu a keďže si nájomcovia budú hradiť energie, čiastočne sa tým 

odbremení obec od ďalších poplatkov. 

Ing. Miloš Mikula konštatoval, že vo verejnej súťaži môže nastať situácia, kde sa nemusí 

vybrať žiadna ponuka. 

Pán starosta oznámil prítomným, že sa bude robiť dodatok k zmluve resp. nová zmluva 

aj pre prevádzkovateľa potravín Matúša Lazora. 

Mgr. J. Marko zase predniesol návrh, či sa neuvažovalo o využívaní priestorov pre 

mládež, napr. posilňovňa, alebo pre seniorov ako klub dôchodcov. 

Poslanci ďalej diskutovali o tom, že priestory pre posilňovňu by mohli byť na ihrisku a o 

využitie týchto priestorov v Majáku na účely klubu dôchodcov sa pre seniorov neuvažovalo. 

 

Starosta Jozef Kostura dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu Ing. D. Ščasného, aby 

najnižšia požadovaná suma nájomného vo výške 30,00 € mesačne bez nákladov spojených 

s nájmom bola zmenená na minimálnu sumu 100 eur. 

 

 

Hlasovanie :  ZA: 5 Proti: 2 Zdržalo sa: 0    

 

 Za: 5 Ing.D.Ščasný,MUDr.Čičvara,Bc.Tiš,Mgr.Marko,MUDr.Leškanič 

Proti: 2 Ing. M. Nemec, J. Basár 

Zdržal sa: 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom objektu rodinného domu č. d. 38 na parc. C KN 128, zapísaného na LV č. 787 v k. ú. 

Beloveža. Najnižšia požadovaná výška nájomného je stanovená vo výške 100,00 € mesačne 

bez nákladov spojených s nájmom. Podmienky obchodnej verejnej súťaže: ponúkaná cena 

nájmu – 75 %, účel využitia – 25 %. V prípade rovnosti najvyššie ponúkaných cien, bude 

účastníkom s rovnakou najvyššou ponúkanou cenou poskytnutá možnosť zvýšiť svoju ponuku 

Vyhlasovateľ si v zmysle § 287, ods. 2. Obchodného zákonníka vyhradzuje odmietnuť všetky 

predložené návrhy. 

 

 

K bodu 7: Návrh na zvýšenie platu starostu obce Beloveža 

 

 

 Ing. Martin Nemec predniesol prítomným tento návrh. Obecný  podnik Beloveža sa 

rozrástol, poskytujú sa  služby prostredníctvom tejto  spoločnosti a s tým súvisia každodenné 

povinnosti a starosti. Pán starosta nemá nárok na odmenu konateľa a preto Ing. Nemec navrhol 

zvýšenie platu pre starostu obce z terajších 30% na 40%, čiže zvýšenie o 10%. 
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J. Basár komentoval tento návrh pozitívne, pretože sa osobne zúčastňuje mnohých 

stretnutí a môže len potvrdiť, že táto práca si vyžaduje veľké nasadenie síl nielen v pracovnom 

čase, ale aj po pracovnej dobe. 

Jozef Kostura dal hlasovať k bodu 7: navýšenie platu starostovi obce Beloveža Jozefovi 

Kosturovi z terajších 30% o 10% čo predstavuje výsledné zvýšenie platu o 40%  

 

Hlasovanie :  ZA: 4 Proti: 1 Zdržalo sa: 2    

 

Za: 4 Ing.M.Nemec,J.Basár,MUDr.Čičvara,MUDr.Leškanič 

Proti: 1 Ing.D.Ščasný, 

Zdržal sa: 2 Bc.Tiš,Mgr.Marko, 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje mesačný plat starostu obce Beloveža v 

zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1,83 násobku priemernej 

nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci 

kalendárny rok zvýšený o 40 % po zaokrúhlení na celé euro smerom nahor s účinnosťou od 1. 

2. 2022. 

 

K bodu 8: Rôzne 

Ako prvé v bode rôzne informoval pán starosta o tom, že v decembri 2021 prišlo 

oznámenie o tom, že Obci Beloveža bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na 

zníženie energetickej náročnosti na rekonštrukciu Materskej školy. Nasledoval proces, kde 

museli byť splnené podmienky k obdržaniu tejto dotácie. V priebehu dvoch týždňov boli 

opakovane doložené viaceré dokumenty na Environmentálny fond čoho výsledkom bola dňa 

27.12.2021 podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie na Rekonštrukciu. Presný termín realizácie 

projektu ešte nebol stanovený (predpokladaný začiatok – jar 2022).  

 

Keďže dotácia na projekt zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Beloveža bola 

už zamietnutá z dôvodu pandemickej situácie, bol po odsúhlasení ObZ /III. zmena rozpočtu v r. 

2021/ z 29.9.2021 vypracovaný nový projekt. Tento projekt sa pripravoval k novej výzve pre 

rekonštrukciu budovy MŠ. Nový projekt a energetický audit je už vypracovaný v sume cca 

7000 eur. 

 

Diskutovalo sa o rekonštrukcii hasičskej zbrojnice, kde bolo potrebné vyčerpať finančné 

prostriedky do konca kalendárneho roku 2021. Starý projekt a miesto neboli vyhovujúce. 

Požiarna zbrojnica bude na parcele CKN 205/4 v k.ú Beloveža. Prípravné práce na 

rekonštrukcii hasičskej zbrojnice sa už začali, sú položené základy a všetko bude záležať od 

dostupnosti materiálu a počasia, kedy sa bude pokračovať v prácach. 

 

Pán starosta informoval prítomných o kúpe traktora s príslušenstvom na Obecný podnik 

s.r.o.. S kúpou traktora sa objavila ďalšia potreba obstarania prístrešku na garážovanie tejto 

techniky. Jozef Kostura podotkol, že prístrešok by bol umiestnený na pozemku pri Majáku. 

Diskutovalo sa aký prístrešok by sa mohol postaviť (z dreva, alebo montovaná plechová garáž), 

ako pripraviť spevnené plochy príp. premostenie na pozemku za Majákom. 
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Starosta Jozef Kostura dal hlasovať o obstaraní prístrešku na komunálnu techniku a 

príslušenstvo  

 

 

Hlasovanie o obstaraní prístrešku na komunálnu techniku a príslušenstvo:  

 ZA: 7         Proti:         Zdržalo sa:  

 

Za:  

7  

 Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, Bc. L. Tíš, Mg. 

J.Marko, J.Basár, MUDr.J.Leškanič, Ing. D. Ščasný  
Proti:   

Zdržal sa: 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži  

1. schvaľuje obstaranie prístrešku na komunálnu techniku a príslušenstvo 

 

Starosta Jozef Kostura oznámil poslancom, že mal diskutoval ohľadom pozemkov s VK 

Kuľka. Rokovanie bolo zatiaľ neúspešné. Stretnutia budú pokračovať a ak budú aj naďalej 

neúspešné pristúpi sa k zbieraniu podpisov po dedine, aby sa mohli uzatvoriť zmluvy 

a následne sa bude žiadať o dotáciu na PPA. 

 

Diskutovalo sa aj o tom, že Obecný podnik Beloveža s.r.o získal v roku 2021 dotáciu na 

včely vo výške 9000 eur, ale zatiaľ sa  nepodarilo zamestnať vhodného pracovníka na túto 

pozíciu včelára.  

 

Ďalej pán starosta oznámil, že dňa 19.1.2021 sa uskutočnilo stretnutie zamerané na 

poľnohospodársku produkciu Obecného podniku. Rokovanie bolo zamerané na možnú 

spoluprácu a rozvoj pestovateľskej činnosti v k.ú. Beloveža.  

 

Pán starosta informoval poslancov o probléme s nedodržiavaním hranice uličnej čiary 

pri výstavbe nových domov. 

 

Ďalej pán starosta oboznámil poslancov o návšteve investičného riaditeľa z VVS. 

Predmetom stretnutia bola obhliadka ČOV, vodovodu a kanalizácie.   

 

Starosta obce podal správu o vyslaní DHZO Beloveža na zásah do obce Andrejová, kde 

bol ohlásený požiar rodinného domu. Pri tejto príležitosti podotkol, že je potrebné poistiť, alebo 

zazmluvniť členov DHZO ohľadom používania hasičskej techniky. 

 

Nakoniec Jozef Kostura prezentoval svoju myšlienku vybudovať podľa názvu našej 

dediny Beloveža, bielu vežu ako symbol obce. Miesto umiestnenia tejto stavby by bolo na 

Verchu. Ing. Miloš Mikula navrhol, aby sa na projekt žiadal príspevok formou grantu. 

Poslancov táto myšlienka nadchla, lebo by to oživilo turizmus v obci. 

 

Na záver odznela ešte informácia, ktorá bola prezentovaná na ObZ od starostu Jozefa 

Kosturu, že 2.2.2022 bude požehnanie budovy obecného úradu, sochy Jána Pavla II. a nového 

traktora. 
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K bodu 9: Záver 

 

Jozef Kostura  po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Zapisovateľ: 

Mgr. Zuzana Kohutová : 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ján Basár 

 

MUDr. Jozef  Leškanič 

 

 

 

 

 


