
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia 

            Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 12. 5. 2022 
 

Prítomní poslanci:  podľa prezenčnej listiny 

Prítomní občania:   podľa prezenčnej listiny 

Program:  podľa pozvánky 

Úvodné náležitosti: 

K bodu č. 1 

Schválenie programu zasadnutia 

Starostka obce sa opýtala, či má niekto návrh na doplnenie bodov do programu.  

 

Diskusia: Bez pripomienok 

 

Návrh na uznesenie č. 13/2022 

OZ v Beluji: 1. Schvaľuje program rokovania.( viď pozvánka) 

Hlasovanie za návrh:    2     poslanci (E. Mlynáriková, , Mgr. Blahút)                                                                                            

Proti:                             0     poslancov 

Zdržal sa:                      0     poslancov 
 

K bodu č. 2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená. E Mlynáriková 

Za overovateľov zápisnice: Mgr. Blahút, Mgr. M. Zlesíková 

Diskusia: Bez pripomienok 

 

Návrh na uznesenie: č. 14/2022 

OZ v Beluji:  

A. Schvaľuje zapisovateľku: p. E. Mlynáriková 

                              overovateľov zápisnice: Mgr. Zlesíkovú, Mgr. Blahúta 

Hlasovanie za návrh:   2         poslanci     (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková)                                                                                                    

Proti:                             0        poslancov 

Zdržal sa:                      0        poslancov 

 

 

 



K bodu č. 3 

Kontrola prijatých uznesení.  

Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení  z 1. riadneho zasadnutia OZ 

konaného dňa 29. 3. 2021  (viď príloha) 

Diskusia: Bez pripomienok 

 

Návrh na uznesenie  č.15/2022  

OZ v Beluji:  

A. Berie na vedomie: Kontrolu prijatých uznesení z 1. riadneho zasadnutia OZ  

                                zo dňa 29. 3. 2022 (viď príloha)  

 

Hlasovanie za návrh:   2      poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková) 

Proti:                            0      poslancov 

Zdržal sa :                    0      poslancov 

 
 

K bodu č. 4 

Informatívna správa pre poslancov 

Starostka predložila poslancom OZ Informatívnu správu, ktorú s poslancami v rámci diskusie 

prebrali. (Informatívna správa bola zaslaná e- mailom, viď príloha) 

Diskusia: Ku každému odseku správy prebehla diskusia 

 

Návrh na uznesenie č. 16/2022 

OZ v Beluji: 

A. Berie na vedomie  

Informatívnu správu pre poslancov OZ v Beluji (viď príloha) 

 
Hlasovanie za návrh:   2     poslanci  (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková)                                                                                      

Proti:               0     poslancov 

Zdržal sa:              0     poslancov 

 

 

K bodu č. 5 

Správa audítora za rok 2022 

Starostka Mgr. M. Zlesíková predložila poslancom Správa auditora za rok 2022    ( materiál 

bol zaslaný e- mail, viď príloha)   

 

Diskusia: Bez pripomienok 

 

 



 

Návrh na uznesenie č. 17/2022 

OZ v Beluji: Berie na vedomie 

 

A. Správu audítora obce Beluj za rok 2021     

 

Hlasovanie za návrh :  2    poslanci Mgr. Blahút, E. Mlynáriková) 

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

 

K bodu č. 6 

Čerpanie rozpočtu k 11. 5. 2022   

Diskusia: Bez pripomienok 

 

 

Návrh na uznesenie č. 18/2022 

OZ v Beluji: Berie na vedomie 

 

 

Hlasovanie za návrh :  2    poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková) 

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

 

 

K bodu č. 7 

Projekt  - WIFI PRE TEBA  

Starostka obce predložila návrh na zapojenie sa do projektu WIFI PRE TEBA ( materiál bol 

zaslaný e- mail, viď príloha)   

Diskusia: Do diskusie sa zapojil O. Macko, vyjadril sa k projektu po technickej stránke.  

 

 

Návrh na uznesenie č. 19/2022 

OZ v Beluji: Schvaľuje  

 

A. Zapojenie sa do projektu WiFi pre teba, vrátane nákladov na VO 290 eur, + 5 % 

spoluúčasť, maximálne poskytnutie dotácie na  projekt je 15 000 eur  

 

Hlasovanie za návrh :  2    poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková) 

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

 



 

K bodu č. 8 

Informácie o podaných projektoch a získaných dotáciách  

Starostka obce bližšie informovala poslancov o podaných projektoch a získaných dotáciách 

 ( materiál bol zaslaný e- mail, viď príloha) Informovala že máme záujem podať  žiadosť na 

základe výzvy predsedu vlády SR poskytnutia dotácie  v oblasti komunitného života. 

Diskusia: V tomto bode sa podrobnejšie venovalo k podaným projektom a k získaným      

                 dotáciám. O. Macko sa vyjadroval k projektu II. Etapy turistického značenia-   

                 smerovníky. 

 

 

 

Návrh na uznesenie č. 20/2022 

OZ v Beluji: Berie na vedomie   

A.  Informácie o poskytnutých dotáciách a podaných projektoch 

B.  Podanie žiadosti- výzva predsedu vlády SR – oblasť komunitného života. 

 

Hlasovanie za návrh :  2    poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková) 

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

 

K bodu č. 9 

Slávnosti Poďakovania 25. 6. 2022  

Starostka obce spoločne s poslancami prebrali prípravu a organizáciu slávností Poďakovania- 

25.6.2022 , taktiež preprali program podujatia.  

 

Návrh na uznesenie č. 21/2022 

OZ v Beluji:  

 

A. Berú na vedomie informácie o príprave, organizácii a programe podujatia slávností 

 

Hlasovanie za návrh :   2   poslanci (Mgr. M. Blahút, E. Mlynáriková) 

Proti:                             0   poslancov 

Zdržal sa :                     0   poslancov  

 

K bodu č. 12 

Rôzne  

Starostka predložila poslancom návrh na:  

 

a) Návrh na predloženie opakovanej žiadosti na rekonštrukciu KD   

b) Nákup traktorovej kosačky na leasing   

c) Kosenie – cenová ponuka 



d) Autobusové spojenie – zmena a doplnenie autobusového spojenia.- návrh poslanca M. 

Blahúta  

 

Diskusia: V rámci diskusii prebehli rôzne informácie, ako napríklad, že je nedostatok ľudí, 

ktorí by mali záujem starať sa o verejnú zeleň a chuť pracovať. Projekty na UPSVR 

podporujú obce v preplácaní mzdy 80 % len počas 6 mesiacov, zvyšné 3 mesiace si musí obec 

vyčleniť fin. prostriedky v plnej výške. Momentálne má obec 4 zamestnancov na PZ a 1 na 

Dohodu, čo predstavuje značné fin. prostriedky na tak malú obec. Z tohto dôvodu navrhujem 

nákup traktorovej kosačky, pre zatraktívnenie tejto prac pozície nakoľko máme približne 2 ha 

kosenia, alebo ako alternatívu navrhujem nájsť niekoho, kto by nám zabezpečoval údržbu 

verejnej zelene externe a samozrejme je nutné vyčleniť fin. prostriedky pre túto službu. 

Starostka predložila cenovú ponuku na kosenie verejnej zelene v obci: suma  100 eur na 1 deň 

na osobu. Poslanec M. Blahút sa nevyjadril k cenovej ponuke. Poslanci navrhli zopakovať 

prieskum. 

Návrh na uznesenie č. 22/2022 

OZ v Beluji: Schvaľuje 

 

A. Opakovane sa zapojiť do výzvy: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov 

 

Hlasovanie za návrh :  2     poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková)                                                                                                      

Proti:                            0     poslancov 

Zdržal sa :                    0     poslancov 

 

OZ v Beluji: Navrhuje 

 

 

B. Urobiť prieskum trhu, následne opakovane predložiť návrh na nákup traktorovej  

kosačky. 

C. Urobiť opakovaný prieskum trhu na zabezpečenie údržby verejnej zelene. 

D. Požiadať o zmenu cestovného poriadku – pridať spoj o 9:15 hod na obec Beluj 

 

Hlasovanie za návrh :  2     poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková)                                                                                                      

Proti:                            0     poslancov 

Zdržal sa :                    0     poslancov 

 

 

K bodu č.17 

Záver 

Dňa: 13. 5. 2022 

 

Zapisovateľ: E. Mlynáriková            ...................................   

Overovatelia: Mgr. M. Zlesíková  ....................................                   

                       Mgr. M. Blahút          .................................... 


