
Z Á P I S N I C A 

Zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži  

(termín: dňa 11.10.2022 o 17.00 hod.) 

 

 

PROGRAM 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2022 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Prítomný 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. Mgr. Jaroslav Marko 

6. Ing. Daniel Ščasný 

Ospravedlnení poslanci:  

Bc. Lukáš Tiš 

Prítomný občania:  Ing. Ján Džupír 

 



 

K bodu 1: Otvorenie 

 

Štatutár Jozef Kostura otvoril schôdzu ObZ  privítaním prítomných členov. 

   

 

K bodu 2:  Schválenie programu  

 

V tomto bode poslanci schválili program rokovania všetkými prítomnými. 

 

Hlasovanie za program:  ZA:  6 Proti:0  Zdržalo sa:0  

 

Za: 6  Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Mgr.J. Marko, Ing. D. Ščasný 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľkou zápisnice zo stretnutia je Mgr. Zuzana Kohutová. 

Overovatelia zápisnice:  

 

MUDr. Peter Čičvara 

MUDr. Jozef Leškanič 

 

K bodu 4: Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2022 

 

 

Ing. Miloš Mikula predniesol stanovisko k tomuto bodu a k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania 

 

N základe stavu k 30.06.2022 je možné následovné 

 

1. Forma úveru: tuzemský bankový úver 

Názov akcie: financovanie investičných aktivít obce 

Výška úveru: 30 000 € 

Doba splácania: 10 rokov 

2. Forma úveru: Úver z Enviromentálneho fondu 

Názov akcie: prefinancovanie investičných aktivít obce 

Výška úveru: 52 631 € 

Doba splácania: 10 rokov 



Podľa § 17 ods. 14 zákonač. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. 

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu, dosiahnutie hranice 

50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je povinný 

bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií SR. 

Splnenie podmienok Obce Beloveža: 

I. Celková posudzovaná suma dlhu obce: 

(súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín) 

A. Dlhodobé bankové úvery obce (bankové úvery) čerpané k 31.12.2021 v Eur 

 

Symbol dlhového nástroja 

 

Kód meny Dátum prijatia prostriedkov 

 

Dátum splatnosti dlhového nástroja 

Druh úroku F / V 

Nesplatená menovitá 

hodnota k 31.12.2020 

A B 1 2 3 4 

Bankový úver EUR 09.03.2011 2029 V 97 077,19 

NFV z MF SR– Covid19 EUR December 2020 2027 - 14 777,00 

Úver 2021 EUR Apríl 2021 2031 V 45 413,00 

Nový úver EUR Október 2022 2033 V 30 000,00 

Spolu 187 267,19 

 

B. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu 

k 30.06.2022 171 940,93 € 

 

Celková suma posudzovaného dlhu 

k 31.12.2021: 187 267,19 € 

 

II. Ročné splátky úverov v roku 2023: 

A. Splátky istín - Dlhodobé bankové úvery obce (bankové úvery) v r. 2023 v eur 

1. Úver Prima banka 2011 17 004,00 

2. Úver 2021 6 220,12 

Nový úver 3 000,00 

Ročné splátky istín úverov 

v roku 2022 – SPOLU 26 224,12 € 

 

Pozn.: Návratná finančná výpomoc MF SR sa začne splácať od roku 2024. 



B. Splátky úrokov z úverov vrátane nového úveru 6 395 € 

Pozn.: Výška úrokovej sadzby úverov sa priebežne aktualizuje, uvedený je odhad ročných 

splátok na úroky. Návratná finančná výpomoc MF SR je bezúročná. 

 

Spolu predpokladané ročné splátky istín a úrokov z úverov k 31.12.2022 32 619,12 € 

 

Skutočné bežné príjmy obce v r. 2021: 420 254,69 € 

 

Celková suma predpokladaného dlhu (bankové úvery bez započítania úveru zo ŠFRB) k 

30.6.2022 je 44,56 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Pozn.: Je to priblíženie sa k hranici 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka, kedy už vzniká povinnosť bezodkladne túto skutočnosť oznámiť 

Ministerstvu financií SR. 

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je 7,76 % zo skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Obec Beloveža spĺňa podmienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pre prijatie návratných zdrojov 

financovania z Enviromentálneho fondu a bankového úveru na financovanie investičných 

aktivít obce vo výške 30 000 €. 

Do diskusie sa zapojil Ing. D. Ščasný, ktorý nesúhlasil s navrhovanou zmenou rozpočtu. J. 

Basár mu oponoval, že rozpočet na Rekonštrukciu materskej školy bol cca 213 000 

a z Environmentálneho fondu prišli finančné prostriedky vo výške cca 171 000 eur. Zhotoviteľ 

projekt dokončil aj napriek nepriaznivému vývoju cien a obec nie je schopná uhradiť 

neopravnené náklady, ktoré neboli z environmentálneho fondu preplatené. 

 

Starosta obce dal hlasovať k tomuto bodu nasledovne 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasuje za : 

a) I. zmenu rozpočtu Obce Beloveža na rok 2022 podľa prílohy č.1 

Hlasovanie za program:  ZA:  6 Proti:0  Zdržalo sa:0 

  

Za: 4  Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. 

Leškanič  J. Basár,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Ing. D. Ščasný, Mgr. J. Marko 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje I. zmenu rozpočtu Obce Beloveža na rok 2022 podľa prílohy 

č.1 

 

ObZ hlasuje za prijatie tuzemského bankového úveru vo výške 30 000 € 

 

Hlasovanie za program:  ZA:  6 Proti:0  Zdržalo sa: 0 

  

Za: 4  Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. 

Leškanič  J. Basár,  

Proti: 2 Ing. D. Ščasný, Mgr. J. Marko 

Zdržal sa: 0  



 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje prijatie tuzemského bankového úveru vo 

výške 30 000 € 

 

ObZ hlasuje za prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 52 631 € 

zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok 

špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky. 

 

Hlasovanie za program:  ZA:  6 Proti:0  Zdržalo sa: 0 

  

Za: 4  Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. 

Leškanič  J. Basár,  

Proti: 2 Ing. D. Ščasný, Mgr. J. Marko 

Zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje prijatie úveru od Environmentálneho fondu 

vo výške 52 631 € zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle 

podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky. 

 

 

K bodu 5: Rôzne 

 

 

Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu a hneď na úvod boli všetci poslanci spolu so 

svojimi rodinami pozvaní na posedenie so seniormi dňa 20.10.2022 pri príležitosti ,,októbra 

mesiaca úcty k starším´´. Oboznámil prítomných s bohatým programom, kde budú vystupovať 

Marka Mačošková, zabávač Jožko Jožka, súrodenci Čuškoví a sestry Kováčové. Chystá sa 

pohostenie pre dôchodcov (mačanka, guľáš) a ocenenie seniorov, ktorí prispievajú 

k zviditeľneniu obce. 

 

Starosta oznámil prítomným, že sa dňa 11.10.2022  konala kontrola na DHZO, kde boli zistené 

nedostatky. Bolo zistené, že nemajú v poriadku žiadnu dokumentáciu, lekárske prehliadky a 

knihu zásahov. 

Ďalej sa diskutovalo o zvyšovaní energií, pretože len jedna faktúra za plyn je v sume 4422 eur, 

ďalšie sú 1066 eur, elektrina za odberné miesta je od 200 eur do 1216 eur a ak sa uhradia tieto 

platby je veľmi ťažké udržať chod obce.  

Starosta Jozef Kostura spomenul, že pre zlé počasie Obecný podnik Beloveža nevykonával 

práce na pripravovaní siahoviny. 

Starosta obce predniesol prítomným sťažnosť Petra Jurča č.d. 211, Viery Storinskej č.d. 209 

a Andrey Jaškivovej č.d. 206. Menovaní sa sťažovali na cestu pod Kačalom a žiadajú opravu 

cesty. 

Jozef Kostura oznámil prítomným výsledok výberového konania na riaditeľku Materskej školy 

v Beloveži. Do funkcie bola menovaná Janka Pipasová na obdobie 5 rokov. 

 

S blížiacimi sa voľbami vyzval starosta obce Jozef Kostura (kandidát na starostu obce) na 

verejnú diskusiu kandidáta na starostu, poslanca  Mgr. Jaroslava Marka, aby občanom 



predstavili svoje volebné programy. Mgr. Jaroslav Marko odmietol pozvanie s tým, že on svoj 

program včas zverejní. 

Po vyčerpaní všetkých tém k tomuto bodu bola diskusia ukončená. 

 

K bodu 8  Záver: 

 

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

Obecnom zastupiteľstve. 

Zápisnicu zostavila:  Mgr. Zuzana Kohutová : 

Overovatelia zápisnice: 

MUDr. Peter Čičvara 

MUDr. Jozef Leškanič  

 


