
 

Uznesenia 

 z 4. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Beluji 

konaného dňa 16. 10. 2020 

 
1.Schválenie programu zasadnutia OZ obce Beluj  

   dňa 16. 10. 2020 

 

Uznesenie č. 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Schvaľuje 

1.Program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie č.38/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Schvaľuje  

1. Zapisovateľa zápisnice ustanovujúceho zasadnutia OZ: p. Evu Mlynárikovú  

2. Overovateľov zápisnice ustanovujúceho zasadnutia OZ: Mgr. Alenu Dzvoníkovú 

       Mgr. Milana Blahúta 

 

Prítomní: 3, hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0     

3.Kontrola prijatých uznesení 

 

Uznesenie č. 39/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie  

1. Kontrolu plnenia uznesení z 3. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 19. 8. 2020.  

 

Prítomní: 3, hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0    

 4.Informatívna správa pre poslancov 

Uznesenie č.40/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie  

 Informatívnu správu pre poslancov OZ v Beluji  

 

Prítomní: 3 hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0     

 

5.Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc 2020 

 

                                               Uznesenie č. 41/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Schvaľuje:  Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc 2020 v celkovej sume 1683 eur,     

                          ktorú poskytuje MF SR ako kompenzáciu výpadku dane. 

Prítomní: 3, hlasovali:3      za:2, proti:0, zdržal sa: 1     



6. Žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov 

 

Uznesenie č. 42/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie    

1.                      Zámer na odpredaj majetku obce Beluj 

- Pozemku, CKN prac. č. ...... zastavaná plocha o výmere ......... m²,  ktoré bola vytvorená 

geometrickým plánom .........................................................oddelením z pôvodného 

pozemku parc. č. EKN 11/1 o výmere 1424 m² Trvalý trávny porast  

Pozemok je vedený v KN Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č. 

478, pod B 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Beluj, k.ú. Beluj, pre vlastníka obec Beluj 

2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, pre kupujúceho Karol Haring, Lachova ul. Č. 37, Bratislava,  

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

 

3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8. písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení: 

Kupujúci Karol Haring, Lachova ul. Č. 37, Bratislava má záujem o odkúpenie  pozemku, na 

ktorom sa nachádza garáž vo vlastníctve, ktorú používa pre vlastnú potrebu. Tento pozemok 

dlhodobo užívam.  

 

Kupujúci nie sú fyzickou osobou podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

 

4. Podmienkou, že kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené s prevodom 

pozemku 

Zámer na odpredaj majetku obec zverejní najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu v OZ 

na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby. 

 Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.          
o majetku obcí v platnom znení, schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov                                                      

 

Prítomní: 3, hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0     

 

Uznesenie č. 43/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie   

     1.               Zámer na odpredaj majetku obce Beluj 

- pozemkov , CKN  prac. č. ................. Trvalý trávny porast o výmere ......... m², ktorá bola 

vytvorené geometrickým plánom č. .......................................... zo dňa 

................................ oddelením z pôvodného pozemku parc. č. EKN 11/1 o výmere 

1424m² Trvalý trávny porast 

Pozemok je vedený v KN Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č. 

478, pod B 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Beluj, k.ú. Beluj, pre vlastníka obec Beluj 



2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a ods. 8. 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, pre kupujúcich Ľubica Dubovská a Miloš Dubovský, Beluj č. 62, 969 

01 Beluj, , najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

 

3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8. písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení: 

Kupujúci Ľubica Dubovská a Miloš Dubovský, Beluj č. 62, 969 01 Beluj, majú záujem 

o odkúpenie  pozemku, na ktorý bude slúžiť ako prístupová cesta ku garážam a k domu, 

ktorého stavbu budú realizovať po vydaní stavebného povolenia  

Kupujúci nie sú fyzickou osobou podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

 

4. Podmienkou, že kupujúci uhradia spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené s prevodom 

pozemku 

Zámer na odpredaj majetku obec zverejní najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu v OZ 

na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby. 

 Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.          
o majetku obcí v platnom znení, schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov      

 

Prítomní: 3, hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0     

7.  Čerpanie rozpočtu  

Uznesenie č. 44/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie  

1. Čerpanie rozpočtu ku dňu 14.10.2020 

Prítomní: 3, hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0     

8.  Vypracovanie žiadosti na projekt Zberného dvora   

Uznesenie č. 45/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Schvaľuje  

1.Vypracovanie žiadosti na projekt Zberného dvora – RABB Dobrý kraj   

1.  

Prítomní:3, hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0     

 9.  Žiadosť o zvýšenie platby pre S.O.V.I. s. r. o., n. o.  
Uznesenie č. 46/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Schvaľuje  

1. Žiadosť o zvýšenie platby pre S.O.V.I. n.o. prepravná služba § 42 – sociálny taxík, 

mimo banskej Štiavnice na 20 centov/km 

1.  

Prítomní:3, hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0     



10.  Cenové ponuky na vývoz komunálneho odpadu    

Uznesenie č. 47/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Neschvaľuje  

1.Cenovú ponuku od Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica  

1.  

Prítomní:3, hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0     

B. Schvaľuje  

1.Cenovú ponuku od Bzenex BMP, s. r. o.   

 

Prítomní:3, hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0     

C. Schvaľuje  

1. Výpoveď zo Zmluvy o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov 

Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica zo dňa 18. 2. 2019 (viď príloha) 

 

Prítomní:3, hlasovali:3      za:3, proti:0, zdržal sa: 0     

 

11.  Rôzne   

Uznesenie č. 48/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie   

1. Cenovú ponuku na zber kuchynského odpadu od firmy EKORECYKLING so 

sídlom v Banskej Bystrici ul. Poľná 5954, 074  

 

Prítomní:3, hlasovali:3     za:3, proti:0, zdržal sa: 0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Beluji dňa: 21. 10. 2020     

 

 

 

 

Mgr. Monika Zlesíková 

                 starostka obce 



 

 
 

 


