
 

Uznesenia 

 z 3. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Beluji 

konaného dňa 30. 3. 2021 

 
1.Schválenie programu zasadnutia OZ obce Beluj  

   dňa 30. 3. 2021 

 

Uznesenie č. 17/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Schvaľuje 

 

1.Program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

 

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

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie č.18/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. Schvaľuje  

1. Zapisovateľa zápisnice ustanovujúceho zasadnutia OZ: E. Mlynárikovú 

2. Overovateľov zápisnice ustanovujúceho zasadnutia OZ: Mgr.Dzvoníkovú, Mgr. Blahúta 

 

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

3.Kontrola prijatých uznesení 

 

Uznesenie č. 19/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. Berie na vedomie  

1. Kontrolu plnenia uznesení z 2. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 8. 3. 2020.  

 

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

4.Informatívna správa pre poslancov 

Uznesenie č.20/2021 

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. Návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce Beluj  

 

                                               Uznesenie č. 21/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

A. Berie na vedomie : 

Že do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Beluj sa prihlásil len 

jeden kandidát, ktorý splnil podmienky stanovené uznesením obecného zastupiteľstva 

č. 7/2021 zo dňa 8.3.2021 pre voľby hlavného kontrolóra a to: 1. Ing. Lívia Oláhová 

 

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

B. Schvaľuje: 

spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov takto: 

1. Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná verejným hlasovaním 

2. Pred hlasovaním sa kandidát bude prezentovať pred poslancami obecného 

zastupiteľstva  v časovom intervale max. 10 minút 

3. Poslanci budú hlasovať o jednom kandidátovi a to: 

1. Ing. Lívia Oláhová 

 

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

 

C. Schvaľuje  

v zmysle § 18 a a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Beluj Ing. Líviu Oláhovú, na pracovný 

úväzok 0,05 – 2 hodiny týždenne (8 hodín mesačne), s navýšením mzdy o 30% 

Výsledok verejného hlasovania: 

- Počet prítomných poslancov 3 

- Za uvedeného kandidáta hlasovali 3 poslanci 

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

D. Súhlasí  

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluj    

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

 

 

6.  Zásady poskytovania finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

Uznesenie č. 22/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

A. Zásady poskytovania finančného príspevku pri narodení dieťaťa č. 1/2021 

 

 

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

 

 

 



7.  Čerpanie rozpočtu k 29. 3. 2021  

Uznesenie č. 23/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 

A. Čerpanie rozpočtu k 29. 3. 2021 

  

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

 

8.  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 

funkcionára za rok 2020 

Uznesenie č. 24/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 

A.  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 

funkcionára za rok 2020 

 

  

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

 

9.  Komunitný plán sociálnych služieb obce Beluj 2021 - 2026 

Uznesenie č. 25/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

 

A. Komunitný plán sociálnych služieb obce Beluj 2021 - 2026 

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

 

10.  Rôzne 

Uznesenie č. 26/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 

A. Informáciu o vypracovaní prieskumu trhu ohľadom kamerového systému alebo 

fotopascí do najbližšieho obecného zastupiteľstva. 

 

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

 

 

 

V Beluji dňa: 1. 4. 2021     

Mgr. Monika Zlesíková 

                 starostka obce 


