OBEC Belá nad Cirochou
Osloboditeľov 652/23, 067 81 Belá nad Cirochou

ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
zo dňa 15.06.2011
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie programu, kontrola uznesení
4. Dodatok č. 1 k VZN o miestnych poplatkoch
5. Novela zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov
obcí
6. Zmluva s VVS, a.s., Košice
7. Oslavy – Dožinky a Obecný dom (28.08.2011)
8. Káblová televízia
9. Investičný zámer – cesta oproti Obchodnému domu (prechod na ul. SNP)
10. Investičná akcia Komôrky (náhradné bývanie pre rod. Mariničovú)
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie a jeho schválenie.
13. Záver
K bodu 1:
Starosta obce privítal prítomných poslancov a zahájil zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Oboznámil s programom zasadnutia OZ. Okrem prítomných poslancov bola na
zasadnutí prítomná Jana Valcerová.
K bodu 2:
Za zapisovateľku bola navrhnutá Jana Valcerová, za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí Helena Bednárová a Mgr. Ján Škutka. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí:
Jozef Bednár a Margaréta Šimonová. Zapisovateľka, overovatelia zápisnice a členovia
návrhovej komisie boli poslancami jednohlasne schválení.
K bodu 3:
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vykonal kontrolu
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Ing. Hančarik oznámil poslancom, že o účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
požiadal Ing. Pavol Kapráľ. Starosta obce prizval Ing. Kapráľa na zasadnutie. Ing. Kapráľ
oboznámil poslancov obce so zámerom vydania sotáckeho spevníka. Ide o ľudové piesne
z našej obce a z okolia (južný a severný Zemplín) v počte 180 piesní. Ing. Kapráľ už pred
zasadnutím oboznámil so svojím zámerom starostu obce aj členov Komisie pre šport, mládež
a kultúru. Prepis piesní a tiež ilustrácie, ktoré nakreslil p. Pavol Mitro ukázal Ing. Kapráľ aj
poslancom. Navrhuje, aby tento spevník vyšiel v hrebeňovej väzbe alebo aby bol vytlačený
a zviazaný v pevnej väzbe, ktorú by zrealizovala nejaká tlačiareň, nachádzajúca sa v našom
regióne. Požiadal Obecné zastupiteľstvo, aby pomohla finančne s vydaním tohto spevníka.
Navrhuje vytlačiť minimálne 500 ks.
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Na základe uvedeného poslanci poverili PhDr. Petra Karľu, aby preveril možnosti
vytlačenia sotáckeho spevníka v niektorom z regionálnych tlačiarní. O výsledku bude PhDr.
Karľa informovať poslancov na ďalšom zasadnutí OZ. Po tejto informácii Ing. Kapráľ zo
zasadnutie OZ odišiel.
K bodu 4:
Starosta obce oboznámil poslancov s dodatkom č. 1 k VZN o miestnych poplatkoch.
Ide o zvýšenie poplatku za prenájom verejného priestranstva a to zo sumy 0,017 €/m2 a za
každý aj začatý deň na sumu 0,027 €/m2 za každý aj začatý deň.
K bodu 5:
Od 1.6.2011 vstúpila do platnosti novela zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí. Na základe tejto novely je potrebné znovu
schváliť plat starostu obce. Plat starostu obce je podľa zákona vo výške 2,17 násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (§ 4 odst.1), t.j. vo výške
1.669 € (slovom: jedentisícšesťstošesťdesiatdeväť eur). Zároveň bolo navrhnuté zvýšenie
platu starostu obce na 1,4 násobok zákonom ustanovenej výšky platu (§ 4 ods.2), t.j. vo výške
2.337 € (slovom: dvetisíctristotridsaťsedem eur).
K bodu 6:
Starosta obce oznámil poslancom, že bola podpísaná Kúpna zmluva č.
399/203/2011/IÚ medzi Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Košice,
a Obcou Belá nad Cirochou. Touto zmluvou obec odpredáva ČOV I. Belá nad Cirochou za
cenu 550.000 €.
K bodu 7:
Termín Dožinkových slávností bol navrhnutý na 28.08.2011. V tomto termíne je
naplánované aj slávnostné odovzdávanie novej budovy Obecného domu do užívania. Starosta
navrhuje spojiť Dožinkové slávnosti so slávnostným odovzdávaním novej budovy a tomuto
prispôsobiť aj program osláv, ktorý by prebiehal poobede tradične na futbalovom ihrisku
a večer v novej sále, ktorá je súčasťou budovy nového Obecného domu. S týmto návrhom
poslanci súhlasili.
K bodu 8:
Starosta informoval poslancov obce o schôdzi Družstva Belsat, ktorá sa konala dňa
12.06.2011 v sále Kultúrneho domu. Išlo o mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá bola zvolaná
kvôli pretrvávajúcim problémom, na ktoré sa sťažujú užívatelia káblovej televízie. Na schôdzi
sa zúčastnilo cca 40 členov družstva Belsat a cca 80 užívateľov káblovej televízie. Na schôdzi
starosta obce navrhol výboru Družstva Belsat, aby káblová televízia prešla pod správu obce.
S týmto návrhom členovia výboru nesúhlasili. K problémom s príjmom uviedli, že Družstvo
Belsat si objednalo v spoločnosti Belnet vybudovanie optických káblov, cez ktoré by bol
realizovaný prenos jednotlivých programov. Týmto by sa mal podstatne zlepšiť príjem. Na
vybudovanie optických káblov Družstvo Belsat nemá dostatok finančných prostriedkov, preto
sa so spoločnosťou Belnet dohodlo, že realizácia vybudovania optických káblov bude
splácaná po dobu 5 rokov.
K bodu 9:
Starosta oboznámil poslancov so zámerom odkúpenia rodinného domu oproti
Obchodnému domu Jednota na ul. Vihorlatskej za účelom výstavby miestnej komunikácie,
ktorá by umožňovala prechod z ul. Vihorlatskej na ul. SNP a opačne. Starosta už rokoval aj
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s p. Dunajom, ktorý je vlastníkom rodinného domu a priľahlých pozemkov. Vlastník súhlasí
s predajom a požaduje cenu 13.500 € (slovom: trinásťtisícpäťsto eur) za dom aj pozemky.
Poslanci súhlasia s vybudovaním miestnej komunikácie a súhlasia aj s požadovanou sumou.
K bodu 10:
Starosta obce informoval poslancov o tom, že v rámci investičnej akcie Komôrky
zostáva v platnosti úloha týkajúca náhradného bývania, ktoré je potrebné zabezpečiť pre
rodinu Mariničovú. Jednou z možností je zámena pozemkov medzi obcou a p. Pavlom
Burdom, ktorý je ochotný vymeniť svoj pozemok na ul. Kukučínovej za rovnaký pozemok pri
škôlke. Pozemok by bol vytvorený z pozemku, ktorý je súčasťou areálu materskej škôlky.
JUDr. Lojanová a tiež p. Jozef Bednár nesúhlasia s takýmto riešením. Sú za to, aby sa
pozemok pri škôlke nerozdeľoval. K tomuto názoru sa priklonila väčšina prítomných
poslancov.
K bodu 11:
Ing. Dušan Hančarik predniesol žiadosť TJ Slovan Belá nad Cirochou o
mimoriadnu dotáciu vo výške 200 € (slovom: dvesto eur), ktorú žiadajú pri príležitosti osláv
60. výročia založenia TJ Slovan Belá nad Cirochou. Oslavy sa uskutočnia 26.06.2011 na
futbalovom ihrisku TJ Slovan.
Mgr. Ján Škutka predniesol požiadavku, aby bola upravená prechodová ulička z ul.
Štúrovej na ul. Vihorlatskú (za Obchodným domom Jednota). Starosta obce prisľúbil úpravu
tejto prechodovej uličky.
p. Jozef Bednár tiež požiadal o úpravu cesty k firmám, ktoré sídlia vo výrobnej zóne
a to z dôvodu, že panelová cesta, ktorá vedie k týmto firmám je rozbitá a pre nákladné autá je
problematické dostať sa do výrobnej zóny. Starosta obce uviedol, že vykoná obhliadku danej
lokality a navrhne riešenie – úpravu tejto cesty.
p. Helena Bednárová požiadala o úpravu na križovatke ul. Osloboditeľov a ul.
Staničnej, kde zostalo neupravené priestranstvo po prekopaní prívodu elektrickej siete k novej
budove Obecného domu. Starosta uviedol, že toto priestranstvo bude upravené po zapojení
elektriny do novej budovy Obecného domu.
V diskusii starosta obce podal poslancom informácie o uskutočnenej akcii pri
príležitosti MDD, na ktorej sa finančne podieľala obec. Išlo o informácie týkajúce sa
vynaloženia schválených finančných prostriedkov.
Ing. Dušan Hančarik predniesol svoj zámer na úpravu priestranstva na Cirkevnej
základnej škole, kde by bolo potrebné vybudovať dve ihriská a to: jedno multifunkčné ihrisko
a jedno ihrisko, ktoré by slúžilo na futbal.
Ďalej starosta obce predniesol žiadosť od Regionálneho spolku včelárov Slovenska
o poskytnutie finančného príspevku vo výške 450 € na zabezpečenie autobusu na včelársky
festival, ktorý sa uskutoční v Poľsku. Návrh poslancov je poskytnúť dotáciu vo výške 10 € na
osobu (včelára), ktorý sa zúčastní včelárskeho festivalu v Poľsku.
V závere diskusie starosta obce požiadal poslancov o návrhy týkajúce sa využitia
starej budovy Obecného úradu, ktorá sa uvoľní po presťahovaní Obecného úradu do novej
budovy Obecného domu. Tiež ich požiadal o návrhy týkajúce sa využitia miestnosti, ktorá je
v novej budove Obecného domu nad vstupnou časťou. Návrhy očakáva na ďalšom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva.
K bodu 12:
p. Šimonová prečítala návrh uznesení. Hlasovanie:
za prijatie uznesení:
9
zdržali sa:
proti prijatiu uznesení:
0
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K bodu 11:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a 6. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Jana Valcerová
Overili: Helena Bednárová
Mgr. Ján Škutka

Ján Vajda
starosta obce
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