
Z Á P I S N I C A 

Zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži  

(termín: dňa 23.08.2022 o 17.00 hod.) 

 

 

PROGRAM 

1.Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Nakladanie s majetkom obce 

5. Program PHSR mikroregiónu Stredná Topľa 

6. Správa o plnení uznesení ObZ za I. polrok 2022 

7. Rôzne 

8. 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. Bc. Lukáš Tiš 

Ospravedlnení poslanci:  

Ing. Daniel  Ščasný 

Mgr. Jaroslav Marko 

Prítomný občania: Stanislav Ševčík 



 

 

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:  5 Proti:0  Zdržalo sa:0  

 

Za: 5  Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Mgr. Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľkou zápisnice zo stretnutia je Mgr. Zuzana Kohutová. 

Overovatelia zápisnice:  

Ján Basár 

MUDr. Jozef Leškanič 

 

K bodu 4: Nakladanie s majetkom obce 

 

Starosta obce Jozef Kostura prečítal žiadosť Jozefa Olearčina o odkúpenie majetku obce 

z dôvodu právneho vysporiadania. Na základe opakovanej žiadosti pána Jozefa Olearčina 

starosta Jozef Kostura predložil opätovne na schválenie odpredaj časti parciel uvedené v návrhu 

na uznesenie z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Jedná sa o časť pozemku v priamom 

susedstve rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 5431/1 a časti 

pozemku z parc. C KN 127, podľa GO plánu č. 36508012- 22/2022 sa jedna o predaj 

novovytvorenej parc. C KN 5431/7 o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

evidovaná na LV č. 970 a novovytvorenej parc. C KN 127/2 o výmere 95 m2, trvalý 

trávnatý porast, evidovaná na LV č. 787 v k. ú. Beloveža, za cenu podľa znaleckého 

posudku č. 19/2022 vo výške 298,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

 



Hlasovanie za program:  ZA:  5 Proti:0  Zdržalo sa:0  

 

Za: 5  Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Mgr. Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

b) Schválenie odpredaja vodovodu a kanalizácie, resp. schválenie príslušnej kúpnej zmluvy 

priamo nadväzuje na schválenie zámeru odpredaja, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo 

na svojom zasadnutí dňa 19.9.2019. Ide zároveň o vyvrcholenie náročného, takmer 

trojročného úsilia obce Beloveža, ktorá v úzkej spolupráci s Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou a. s. sfinalizovala všetky administratívne, majetkové a iné 

nevyhnutné náležitosti, ktoré umožňujú po schválení uzatvoriť zmluvný vzťah. 

             

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

1. ODPREDAJ majetku uvedeného v kúpnej zmluve medzi Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s. Košice a obcou Beloveža v nasledovnom rozsahu: 

 

A) „Beloveža – Kanalizácia a ČOV“ 

Predmetom kúpy je nasledovný rozsah stavby: 

Stavebné objekty: 

SO 01 – Tlaková kanalizácia, časť 

- stoka "A“ PE D 160 o dĺžke 879 m 

- stoka "A“ PE D 90 o dĺžke 248 m 

- stoka "A“ PE D 63 o dĺžke 401 m 

- stoka "A“ PE D 75 o dĺžke 130 m 

- stoka "A1“ PE D 65 o dĺžke 73 m 

- stoka "B“ PE D 110 o dĺžke 476 m 

- stoka "B“ PE D 75 o dĺžke 276 m 

- stoka "B1“ PE D 75 o dĺžke 270 m 

- stoka "B1“ PE D 63 o dĺžke 208 m 

- stoka "C“ PE D 63 o dĺžke 224 m 

- stoka "D“ PE D 75 o dĺžke 164 m 

- stoka "D“ PE D 63 o dĺžke 141 m 

- stoka "E“ PE D 63 o dĺžke 248 m 

Kanalizácia D 63, 75, 90, 160 spolu: dĺžka 3.738 m 

 

Objekty ČOV 

SO 02 – Čistiareň odpadových vôd (ČOV) BioCompact 

SO 03 – Komunikácie a terenné úpravy 

SO 04 – Elektrická NN prípojka 

SO 05 - Oplotenie ČOV 

SO 06 – Odtok vyčistenej vody 

SO 07 – Domové čerpacie šachty 

SO 08 – Vodovodná prípojka 

Prevádzkové súbory: 



PS 01 – Tlaková kanalizácia 

PS 02 – Čistiareň odpadových vôd (ČOV) 

PS 03 – Riadenie a regulácia TK a ČOV 

 

B) „Vodovod Beloveža“ 

Predmetom kúpy je zrealizovaný a skolaudovaný rozsah: 

Výtlačné potrubie oceľ. DN 100 o dĺžke 2.341 m 

Zásobné potrubie PVC DN 150 o dĺžke 919 m 

Rozvodná vodovodná sieť PVC DN 100 o dĺžke 5.741 m 

- potrubie „1“ PVC DN 100 o dĺžke 808 m 

 

- potrubie „1-1“ PVC DN 100 o dĺžke 56 m 

- potrubie „1-2“ PVC DN 100 o dĺžke 180 m 

- potrubie „2“ PVC DN 100 o dĺžke 802 m 

- potrubie „2-1“ PVC DN 100 o dĺžke 70 m 

- potrubie „2-2“ PVC DN 100 o dĺžke 300 m 

- potrubie „2-3“ PVC DN 100 o dĺžke 240 m 

- potrubie „3“ PVC DN 100 o dĺžke 885 m 

- potrubie „4“ PVC DN 100 o dĺžke 402 m 

- potrubie „4-1“ PVC DN 100 o dĺžke 264 m 

- potrubie „5“ PVC DN 100 o dĺžke 570 m 

- potrubie „6“ PVC DN 100 o dĺžke 930 m 

- potrubie „6-1“ PVC DN 100 o dĺžke 50 m 

- potrubie „6-2“ PVC DN 100 o dĺžke 40 m 

- potrubie „6-3“ PVC DN 100 o dĺžke 54 m 

- potrubie „6-4“ PVC DN 100 o dĺžke 90 m 

VODOVOD o celkovej dĺžke 9.001 m 

- Vodné zdroje – 2 vrty, HD1 a HD2 

- Vodojem prefabrikovaný o obsahu 250 m3 

- NN prípojka k VDJ – v celkovej vybudovanej dĺžke 

- Odpad z VDJ DN 150 o dĺžke 30 m 

- Oplotenie VDJ 25 x 25 m 

- Prístupová cesta k VDJ o dĺžke 660 m 

SO 02 – Kopaná studňa k.ú. Hrabovec hĺbka 7,40 m 

Elektročasť: 

- Trafostanica a NN vedenie k.ú. Hrabovec 

- Transformátor - napojený VN prípojkou o dĺžke 300 m 

- NN prípojka o dĺžke 60 m 

A) „Beloveža – Kanalizácia a ČOV“ 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že doteraz 

vybudovaná časť kanalizačného potrubia a objekty Čistiarne odpadových vôd, ktoré tvoria 

predmet kúpy (Čl. I., bod 1.A) sú dlhodobo rozostavané, doteraz neskolaudované a vzhľadom 

na svoj vek a amortizáciu budú v budúcnosti vyžadovať investície, príp. zvýšené náklady na 

údržbu a opravy, na ktoré obec Beloveža s istotou nebudú mať finančné prostriedky. Vzhľadom 

na uvedené, ako aj na finančnú, technickú a personálnu náročnosť spojenú s vlastníctvom a 

prevádzkou predmetných objektov, sa pre obec javí ako najvhodnejšia možnosť odpredaja 



práve do vlastníctva VVS, a. s., ktorá na svoje náklady zabezpečí dobudovanie, skolaudovanie 

stavby a v prípade potreby aj ďalšie investície. 

 

B) „Vodovod Beloveža“ Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je 

skutočnosť, že predmet kúpy (Čl. I., bod 1.B) obecný vodovod je už dávno vybudovaný a 

skolaudovaný. Aj táto funkčná stavba vzhľadom na svoj vek, amortizáciu, príp. zvýšené 

náklady na údržbu, opravy, ako aj na finančnú, technickú a personálnu náročnosť spojenú s 

vlastníctvom a prevádzkou vodovodu, sa pre obec javí ako najvhodnejšia možnosť odpredaja 

majetku práve do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice. A) + 

B) „Beloveža – Kanalizácia a ČOV“ a „Vodovod Beloveža“ Na základe uvedeného predaj 

formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 

138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do úvahy. Odpredaj Kanalizácie a ČOV 

za kúpnu cenu 0,50 € bez DPH a obecného vodovodu za kúpnu cenu 0,50 € bez DPH do 

vlastníctva VVS, a. s, z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami 

a zásadami hospodárenia s majetkom obce Beloveža. Uvedený rozsah stavieb bude predmetom 

Kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 1,- € pre VVS, a. s. Košice. 

 

Hlasovanie za program:  ZA:  5 Proti:0  Zdržalo sa:0  

 

Za: 5  Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Mgr. Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

c) Schválenie cedačnej zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka oprávňuje nového 

prevádzkovateľa kanalizácie pokračovať v realizácii nedokončenej investície „Beloveža 

– kanalizácia a ČOV“. Táto časť uznesenia je závislá na schválení odpredaja v časti 2. 

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 1. zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka 

na realizáciu časti stavby „Beloveža – kanalizácia a ČOV“ 

2. zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na cedovanú časť 

stavby v obci Beloveža v prospech VVS, a. s. Košice 

 

 

Hlasovanie za program:  ZA:  5 Proti:0  Zdržalo sa:0 

  

Za: 5  Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Mgr. Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 



 

K bodu 5: Program PHSR mikroregiónu Stredná Topľa 

 

K tomuto bodu pán starosta podotkol, že je veľmi dôležité mať vypracovaný akčný plán 

hospodárskeho rozvoja obce na vytvorenie podmienok bezpečného života obyvateľov obce, 

ochrany ich majetku aj ochrany majetku obce. V prípade zverejnenia výzvy prípadne využitia 

podpory grantov a nenávratných finančných prostriedkov bude obec spĺňať jednu z podmienok, 

ktorou je vypracovaný aktuálny plán hospodárskeho rozvoja obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obcí mikroregiónu stredná Topľa na roky 2022 - 2028  

 

 

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

 

Za: 5 Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Bc. L. Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 6: Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2022 

Ing. Mikula predložil na rokovanie ObZ správu o plnení uznesení  ObZ za I. polrok 2022. 

Ing. Miloš Mikula informoval ObZ, že v dňoch 3.8.2022 – 16.8.2022 bola vykonaná kontrola   

plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2022. Kontrola bola vykonaná podľa 

zákona č. § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady: 

Zoznam uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2022 

Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva: 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.1.2022: 

UZNESENIE č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na I. polrok 2022. Splnené. Plán je zverejnený, kontroly boli vykonané. O výsledkoch bol 

informovaný starosta obce aj obecné zastupiteľstvo. 

UZNESENIE č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce za rok 2021. 

Nevyhodnocuje sa 



UZNESENIE č. 3/2022 

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. 

Splnené. Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená v súlade so zákonom. Do súťaže sa prihlásil 

jediný záujemca. Bola podpísaná nájomná zmluva v súlade s podmienkami verejnej súťaže. 

UZNESENIE č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje mesačný plat starostu obce Beloveža v zmysle 

zákona NR SR č. 253/1994Z. 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. Splnené. Plat starostu sa upravil a je vyplácaný v súlade so schváleným uznesením. 

UZNESENIE č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje obstaranie prístrešku na komunálnu techniku a 

príslušenstvo. V plnení. Prístrešok zatiaľ nebol obstaraný. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.5.2022: 

UZNESENIE č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o plnení 

uznesení obecného zastupiteľstva za II. polrok 2021. Nevyhodnocuje sa. 

UZNESENIE č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za 

rok 2021 bez výhrad. Splnené. Záverečný účet bol zverejnený v súlade so zákonom. 

UZNESENIE č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021. Nevyhodnocuje sa. 

 

 

 



UZNESENIE č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2022. V plnení. Plán bol zverejnený v súlade so zákonom. 

UZNESENIE č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje zmenu zoznamu osôb oprávnených viesť obecné 

motorové vozidlá. Splnené. Zoznam sa aktualizoval v súlade so schváleným uznesením. 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení 

uznesení za I. polrok 2022 

 

K bodu 7  Rôzne: 

 

Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Ako prvý bol prejednaný  priestupok Juraja Kataníka, potom sťažnosť Emílie Guthovej. 

Ďalej sa diskutovalo o pomoci pri rekonštrukcii schodov ku cerkvi. 

Boli spomenutí aj občania, ktorí si svoje ploty a prístrešky na autá postavili na kraj pozemku 

s miestnymi komunikáciami ako napr. Maroš Kostura. 

Uvažovalo sa o zorganizovaní futbalového stretnutia medzi obcami napr. futbalový zápas 

Komárov – Beloveža. 

Boli spomenuté športové úspechy na Medzinárodnej súťaži v Olomouci, kde sa úspešne 

umiestnili Jozef Kmeť, Mária Kmeťová a Eva Grohoľová. 

Pán starosta informoval poslancov, že na detskej hasičskej súťaži v Olšavcoch  získali deti  3. 

miesto a v Hažlíne sa umiestnili na 1. mieste. 

 

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: 

Ján Basár 

MUDr. Jozef Leškanič  

 


