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

ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
zo dňa 04.07.2011
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie programu, kontrola uznesení
4. Prerokovanie ďalšieho fungovania káblovej televízie za prítomnosti zástupcov firmy
Satlan, Belsat a Infratech
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie a jeho schválenie.
7. Záver
K bodu 1:
Starosta obce privítal prítomných poslancov a zahájil ďalšie 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 p. Blažej Gnip a p. Iveta Heinrichová. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí
Ing. Marián Bednár a PhDr. Peter Karľa. 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. Oznámil poslancom, že
bola podpísaná kúpna zmluva s p. Dunajom na odkúpenie pozemkov, tak ako to bolo
schválené na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Zmluva spolu s návrhom na vklad bola podaná
na Katastrálny úrad v Snine.
Taktiež bolo vyplatených 200 € TJ Slovan na oslavy 60. výročia futbalu v obci.
Starosta informoval poslancov aj o možnosti tlače Beľenských novín v Tlačiarni Final
v Michalovciach. Cena za výtlačok, v ktorom by bola použitá dvojfarebná tlač je v cene 0,27
€ za výtlačok pri celkovom počte 850 kusov. Tlač knihy o ktorú požiadal na predchádzajúcom
zastupiteľstve Ing. Pavol Kapráľ je 2.045 € bez DPH pri počte 500 ks a 2.950 € bez DPH pri
počte 1000 ks.
K bodu 4:
V tomto bode starosta obce na úvod oboznámil poslancom so stavom, v akom je
Družstvo Belsat a to, že Družstvo Belsat sa dohodlo so spoločnosťou Infratech na
modernizácii rozvodov. Spoločnosť Infratech zrealizuje rozvody optických káblov a Družstvo
Belsat bude túto modernizáciu splácať počas nasledujúcich piatich rokov, nakoľko
v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby to uhradilo jednorázovo.
PhDr. Peter Karľa podal poslancom informáciu o tom, že je tu ďalšia spoločnosť
Satlan, ktorá je prevádzkovateľom káblovej televízie a je ochotná prevádzkovať káblovú
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televíziu aj v našej obci a to 100 programov za cenu 3 €/mesačne. Spoločnosť prevádzkuje aj
internet za cenu 15 € /mesačne.
Na zasadnutie boli prizvaní Ing. Ján Ľonc, predseda Družstva Belsat a členovia
Družstva Belsat p. Ladislav Burda a p. Štefan Ferko st. a tiež zástupca firmy Infratech p.
Miroslav Dudič.
Na úvod sa ujal slova Ing. Ján Ľonc. Ten oznámil poslancom, že sa konala
mimoriadna schôdza Družstva Belsat na základe podnetu starostu obce. Tejto mimoriadnej
schôdzi predchádzala riadna schôdza, na ktorej sa bola dohodnutá spolupráca s firmou
Infratech. Keďže Družstvo Belsat nemá zisk a nemá stálych zamestnancov, opravy porúch
vykonávajú len dvaja jej členovia, ktorí majú hlavný pracovný pomer a tak tieto opravy
vykonávajú len večer, prípadne v sobotu. Kvôli tomuto bola dohodnutá spolupráca s firmou
Infratech, ktorá má zabezpečiť vybudovanie optickej siete cez ktorú by bol vysielaný signál.
Firma Infratech by následne zabezpečovala aj servisné práce pre Družstvo Belsat. Finančné
náklady, ktoré budú súvisieť s vybudovaním optickej siete bude Družstvo Belsat splácať
firme Infratech počas nasledujúcich piatich rokov. Vybudovaním optickej siete sa zlepší
príjem káblovej televízie a bude možné rozšíriť ponuku vysielaných programov.
Družstvo Belsat sídli v súčasnosti v starej budove pred farským úradom. Počas svojej
existencie sa už 4x sťahovali a chýba im jeden pevný bod od ktorého by sa celá optická sieť
začala budovať. Počítajú s tým, že tento bod sa bude nachádzať v novej budove Obecného
domu. Žiadajú teda obec, resp. obecné zastupiteľstvo o prísľub, že im v novej budove
Obecného domu bude prenajatá miestnosť. V tejto súvislosti bola na Obecný úrad doručená
ich žiadosť na prenájom miestnosti v novej budove.
Ďalej uviedol, že od 1.7.2011 bol zvýšený poplatok za užívanie káblovej televízie.
Výška poplatku je 12 € na štvrťrok. Poplatok bol zvýšený v súvislosti s tým, že Družstvo
Belsat má zvýšené náklady z dôvodu, že musí platiť prenájom za umiestnenie káblov na
stĺpoch vo vlastníctve Východoslovenskej energetiky. Káble sú umiestnené na 328 stĺpoch
a poplatok za 1 stĺp je 14,50 €. Čo sa týka príjmu za užívanie káblovej televízie od užívateľov,
ten je vo výške 28.000 € / ročne. Najvyššie náklady sú pre Družstvo Belsat poplatky za
programy – 13.750 €. Okrem toho platí aj iné poplatky, napr. pre radu pre vysielanie 2.000
€/ročne. Ďalších 5.000 € predstavujú poplatky za kazety pre programy, ktoré sú vysielané.
Družstvo Belsat pred zavedením poplatku za satelitné vysielanie urobilo kalkuláciu,
v ktorej bolo počítané s ročným previsom cca 3.319 €. Za ušetrené peniaze sú nakúpené
zosilovače a kábel, ktoré však nemohli meniť, nakoľko im chýba už spomínaný východiskový
bod. V tomto roku prišla ponuka od spoločnosti Infratech na modernizáciu rozvodov pre
vysielanie. Družstvo Belsat preto muselo prehodnotiť poplatky za vysielanie a boli zvýšené
z dôvodu, že opäť bola vykonaná kalkulácia tak, aby po zaplatení všetkých poplatkov zostali
finančné prostriedky na pokrytie splátok za modernizáciu rozvodov.
Ing. Bednár sa obrátil na zástupcu spoločnosti Infratech p. Dudiča s otázkou, že čo
bude mať z toho táto spoločnosť. p.Dudič uviedol, že prechod na optické vysielanie
z analógového Družstvo Belsat samo nezvládne. Ak sa tento prechod vykoná, zvýši sa kvalita
vysielaného signálu. Infratech bude mať tú výhodu, že na týchto kábloch si spustia internet
Belnet, pretože teraz je ich sieť rušená mobilnými operátormi. Ďalej uviedol, že už je
spracovaný projekt na rekonštrukciu siete optickými vláknami. Predpokladané náklady sú
35.000 € na samotnú výmenu a 15.000 € na revitalizáciu siete, t.j. spolu vo výške 50.000 €.
Toto je maximálna cena, za ktorú sa rekonštrukcia vykoná. Je možné, že suma bude nižšia,
napr. aj 20.000 €. Na výmenu káblov za optické vlákna potrebujú dobré počasie, lebo
s optickými káblami sa dá pracovať len pri určitej teplote. Časť výmeny by sa realizovala
počas letných mesiacov a zvyšok na budúci rok.
PhDr. Peter Karľa sa spýtal na cenu za internet pre občanov. p. Dudič uviedol, že
momentálne je cena za internet prostredníctvom spoločnosti Belnet 11,88 €/mesačne počas
prvých dvoch rokov a potom je to cena 8,88 €/mesačne.
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Ing. Ľonc na záver zhrnul požiadavky Družstva Belsat do dvoch bodov a to:
1. žiadosť o miestnosť na novom Obecnom úrade
2. požiadal o to, aby obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo so vstupom novej spoločnosti,
ktorá by zabezpečovala vysielanie, pretože potom, by sa im nevyplatilo celú
rekonštrukciu realizovať.
p. Dudič uviedol, že spoločnosť Infratech má s Družstvom Belsat podpísanú zmluvu a táto je
neprenosná na inú spoločnosť.
Zástupcovia Družstva Belsat a spoločnosti Infratech po tomto odišli zo zasadnutia OZ
a starosta obce pozval zástupcov spoločnosti Satlan, aby predložili svoju ponuku na
prevádzkovanie satelitného vysielania a internetu v obci.
Spoločnosť Satlan má sídlo v Humennom a prevádzkou satelitného vysielania
a poskytovaním internetu sa zaoberajú cca 4-5 rokov. Zástupcovia spoločnosti Satlan uviedli,
že ak by chceli prevádzkovať satelitné vysielanie v obci, museli by vybudovať celú rozvodnú
sieť nanovo a tá by musela byť umiestnená len pod zemou (podľa platných právnych noriem).
Vedia vybudovať optickú sieť. Cena pre občanov by bola 3 €/mesačne za základný balík
televíznych programov a 13 € mesačne za internet. V rámci optickej siete je možné aj
telefonovanie zdarma v rámci obce. Po týchto informáciách zástupcovia spoločnosti Satlan zo
zasadnutia OZ odišli.
K bodu 5:
V diskusii starosta obce opäť vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či súhlasia
s odpredajom časti materskej škôlky, v ktorej je umiestnené zdravotné stredisko, alebo či sa
tieto priestory iba prenájmu. Ak sa táto časť prerobí a prenájme, tak potom tam nemusí byť
len zdravotné stredisko a lekáreň, ale môže byť využité aj na iné účely.
Hlasovanie za to, aby budova ostala vo vlastníctve obce:
za:
8
proti:
0
zdržali sa:
0
Ďalej starosta informoval o brigáde, ktorá je zorganizovaná v areáli ZŠ a ktorú
vykonávajú deviataci pod vedením Jána Onderčina, ktorý je v súčasnosti zamestnancom obce.
K bodu 6:
PhDr. Peter Karľa prečítal návrh uznesení. Hlasovanie:
za:
8
proti:
0
zdržali sa:
0
K bodu 7:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a 7. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Jana Valcerová
Overili: Blažej Gnip
Iveta Heinrichová
Ján Vajda
starosta obce
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