
Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia 

            Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 8. 7. 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. 32/2022 

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

Hlasovanie za návrh:    3       poslanci (E. Mlynáriková, , Mgr. Blahút, Mgr. Dzvoníková)                                                                                            

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. 33/2022 

OZ v Beluji:  

A. Schvaľuje zapisovateľku: E. Mlynáriková 

                              overovateľov zápisnice: Mgr. Dzvoníkovú, Mgr. Blahúta 

Hlasovanie za návrh:    3        poslanci     (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková, Mgr. Dzvoníková)                                                                                                    

Proti:                             0        poslancov 

Zdržal sa:                      0        poslancov 

 

 

 



K bodu č. 3 

Kontrola prijatých uznesení.  

Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení  z 3. riadneho zasadnutia OZ 

konaného dňa 30. 5. 2021  (viď príloha) 

Diskusia: Bez pripomienok 

Návrh na uznesenie  č.34/2022  

OZ v Beluji:  

A. Berie na vedomie: Kontrolu prijatých uznesení z 3. riadneho zasadnutia OZ  

                                zo dňa 30. 5. 2022 (viď príloha)  

 

Hlasovanie za návrh:   3      poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková, Mgr. Dzvoníková) 

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. 35/2022 

OZ v Beluji: 

A. Berie na vedomie  

Informatívnu správu pre poslancov OZ v Beluji (viď príloha) 

 
Hlasovanie za návrh:   3     poslanci  (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková, Mgr. Dzvoníková)                                                                                      

Proti:               0     poslancov 

Zdržal sa:              0     poslancov 

 

 

K bodu č. 5 

Komunálne voľby 2022 

Starostka Mgr. M. Zlesíková oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva, že 20. 7. 2022 

by mali schváliť podľa harmonogramu: volebný obvod, počet poslancov a úväzok starostu.   

 

Diskusia:  
 

 

 

 



Návrh na uznesenie č. 36/2022 

OZ v Beluji: Schvaľuje 

 

A. Volebný  1 obvod – pre Komunálne voľby 2022  

B. Počet poslancov pre volebné obdobie 2022 – 2026  - 3 poslanci  

C. Úväzok starostu pre volebné obdobie  2022 – 2026,  - je  ½ úväzku 

 

Hlasovanie za návrh :  3    poslanci       (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková, Mgr. Dzvoníková ) 

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

 

K bodu č. 6 

Čerpanie rozpočtu k 7. 7. 2022 

Diskusia: Bez pripomienok 

 

 

Návrh na uznesenie č. 37/2022 

OZ v Beluji: Berie na vedomie 

A. Čerpanie rozpočtu ku dňu 7. 7. 2022 

 

Hlasovanie za návrh :  3    poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková, Mgr. Dzvoníková) 

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

K bodu č. 7 

Traktorových kosačiek - leasing  

Starostka  predložila 3 predbežné kalkulácie splátok z fin. inštitúcií: ČSOB, VUB, TATRA 

LEASING – ohľadom nákupu traktorovej kosačky. Finančné kalkulácie dal vyhotoviť p. 

Marjovič, ktorý u nás vykonával predvádzanie traktorovej kosačky z AS motor. 

Diskusia:  
 

 

Návrh na uznesenie č. 38/2022 

OZ v Beluji: Berie na vedomie 

 

A. Predbežné cenové kalkulácie splátok leasingu  traktorovej kosačky z fin. inštitúcií: 

ČSOB, VUB, TATRA LEASING 

 

Hlasovanie za návrh :  3      poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková,  Mgr. Dzvoníková) 

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  



K bodu č. 8 

Odpoveď na žiadosť zmeny cestovného poriadku z BBSK 

Starostka oboznámila poslancov o čiastočnom vyhovení našej žiadosti č. 46/2022-485, 

ohľadom zmene cestovného poriadku.  (viď príloha) ( bol zaslaný e- mail, viď príloha)  

Diskusia:  
. 

Návrh na uznesenie č. 39/2022 

OZ v Beluji: Berie na vedomie  

A. Odpoveď na zmenu cestovného poriadku 

 

Hlasovanie za návrh :  3      poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková,Mgr. Dzvoníková) 

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

K bodu č. 9 

Vyhodnotenie slávnosti – Poďakovania za úrodu 

Starostka obce oboznámila poslancov  s vyhodnotením slávností Poďakovania za úrodu 2022 

spojenú so stretnutím rodákov po viac ako 30 rokoch. Vynaložené fin. prostriedky z rozpočtu 

obce boli v celkovej sume 2 024 eur. Získané dotácie v celkovej sume 1 866  eur. Sponzori 

a darcovia fin. prostriedkov – spolu v celkovej sume 606, 03 eur. Výdavky v roku 2019 

v sume 209, 40 eur a v roku - 2021 v sume 145 eur (viď príloha).  

Diskusia:  
. 

Návrh na uznesenie č. 40/2022 

OZ v Beluji: Berie na vedomie 

   

A. Vyhodnotenie slávností Poďakovania za úrodu  2022,  spojenú so stretnutím rodákov. 

Vynaložené fin. prostriedky z rozpočtu obce boli v celkovej sume 2 024 eur. Získané 

dotácie v celkovej sume 1 866  eur. Sponzori a darcovia fin. prostriedkov – spolu 

v celkovej sume 606, 03 eur. Výdavky v roku 2019 v sume 209, 40 eur a v roku - 2021 

v sume 145 eur.  

 

Hlasovanie za návrh :  3    poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková, Mgr. Dzvoníková)                                      

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

 

K bodu č. 10 

Rôzne  

Starostka predložila poslancom za A.)Dodatok nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo 

dňa 7. 4.2016, B.) WIFI PRE TEBA  - 10 prístupových bodov pre wifi rozmiestnených 

v intraviláne obce. C.) Vypracovanie žiadosti pre projekt ,,Zvýšenie energetickej účinnosti 



budovy obecného úradu ,, - vypracuje žiadosť agentúra Dobrý kraj BBSK – suma 600 eur, D.) 

Záujem o kúpu obecných pozemkov na stavbu rodinných domov 

Diskusia:    

Návrh na uznesenie č. 41/2022 

OZ v Beluji: Schvaľuje 

 

A. Dodatok k nájomnej zmluve 

 

Hlasovanie za návrh :  3     poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková, Mgr. Dzvoníková)                                                                                                      

Proti:                            0     poslancov 

Zdržal sa :                    0     poslancov 

 

OZ v Beluji: Schvaľuje 

 

B. WIFI PRE  TEBA – 10 prístupových miest v intraviláne obce Beluj (viď príloha) 

 

Hlasovanie za návrh :  3     poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková, Mgr. Dzvoníková)                                                                                                      

Proti:                            0     poslancov 

Zdržal sa :                    0     poslancov 

 

OZ v Beluji: Schvaľuje 

 

C.  Vypracovanie žiadosti pre projekt ,,Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného 

úradu ,, - žiadosť spracuje agentúra Dobrý kraj BBSK – suma 600 eur, 

 

Hlasovanie za návrh :  3     poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková, Mgr. Dzvoníková)                                                                                                      

Proti:                            0     poslancov 

Zdržal sa :                    0     poslancov 

 

OZ v Beluji: Berie na vedomie 

 

D. Záujem o kúpu obecných pozemkov na výstavbu rodinných domov) 

 

Hlasovanie za návrh :  3     poslanci (Mgr. Blahút, E. Mlynáriková,  Mgr. Dzvoníková)                                                                                                                                        

Proti:                            0     poslancov 

Zdržal sa :                    0     poslancov 

 

K bodu č. 11 

Záver 

 

Starostka sa všetkým za účasť poďakovala. 

 

Dňa: 8. 7. . 2022 

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

Overovatelia: Mgr. M. Dzvoníková   ....................................                   

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



Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 8. 7 . 2022 

 

Podané žiadosti pre rok 2022 

 

- Akvizícia knižnice – treba vybrať knihy z ponuky kníh FPÚ 

- Rezerva predsedu vlády SR – podaná žiadosť na výmenu krytiny na DS 

v celkovej sume 10 000 eur. Celkový rozpočet výmeny krytiny vrátane prác 

v sume 17 155 eur - nerozhodnuté 

-  

Príprava projektov na podanie žiadosti o dotáciu pre rok 2022 

 

- Nadácia centra pre filantropiu – Do 8.7, 2022 podávame žiadosť na projektor 

a závesné plátno – max. výška dotácie 1 200 eur 
- SAŽP POD-  Rekonštrukcia Remeselného domu –  

                          bude podaná žiadosť – vyhlásená výzva- žiadosť podať do 21.7.2022 

- ŠOP POP – bude podaná žiadosť –  vyhlásená výzva – žiadosť podať do 25.7.2022 – 

treba podať návrhy  

 

- ENVIROMENTÁLNY  FOND  - bude sa podávať žiadosť na rekonštrukciu KD – 

výzva vyhlásená, podávanie žiadostí predĺžené do 27. 7. 2022  – spoluúčasť 5% 

 

- PREDSEDA VLÁDY  SR – dotácia na Život po pandémii , žiadali sme sumu 5000 

eur  spoluúčasť 20 % – nerozhodnuté  

 

- MIRRI SR  - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - WIFI 

PRE TEBA – zapojenie sa do projektu. Projekt v celkovej výške 15 000 eur spoluúčasť 

5%  + VO – žiadosť po pandémii – v riešení 

 

- ENVIROMENTÁLNY  FOND – Zberný dvor – zatiaľ nerozhodnuté 

- ZÁMER 

 

- Nákup traktorovej kosačky . boli dve prezentácie traktorových kosačiek pre 

verejnosť,a to dňa 3. 6. 2022, p. Belák Husgvarna, dňa 9. 6. 2022 p. Marjovič AS –

Motor. 

 

 

VZN č.38: dotácie poskytované na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v BBSK 

VZN č. 25: dotácie poskytované účelovo určené na akcie vo verejnom záujme, alebo 

v prospech rozvoja územia V BBSK, na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania 

a zamestnanosti, 10% spolufinancovanie   

VZN č. 36: dotácie poskytované za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK 



Výzvy:   

Realizované projekty budeme propagovať aj  prostredníctvom webovej stránky obce, 

fb, občasník Belujan 

Iné:  

Program obecného zastupiteľstva OZ  z 8. 7. 2022  
Program: 

 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Informatívna správa pre poslancov 

5. Komunálne voľby 2022 

a) volebný obvod 

b) počet poslancov 

c) úväzok starostu 

6. Čerpanie rozpočtu 

7.  

8. Odpoveď na žiadosť cestovného poriadku z BBSK - odbor verejnej dopravy 

9. Vyhodnotenie slávností  

10. Rôzne  

11. Záver 
 

 

Informácie o činnosti:  

 

Bola zrealizovaná nová webová stránka obce Beluj: 

-  občania si môžu stiahnuť aj prostredníctvom www. Obecbeluj.sk mobilnú aplikáciu - 

prosím aj naďalej informujte občanov  

- Môžu si aktivovať na OcÚ  sms notifikácie – prosím aj naďalej informujte občanov  

- Dom pri obchode –- Výstava Retro domu bude počas celého leta, informovať občanov, 

kto má záujem o prehliadku, treba osloviť p. Paukovicovú   

- KD  - vymaľovaný, nové závesy, záclony, opona. Výstav fotografií zo života obce je ešte 

k dispozícii – treba informovať občanov 

- V obci budú prebiehať v spolupráci s KC Baďan dva tábory pre deti od 11. 7 – 15. 

7. 2022 – pobytový na chate Dobrá voda. Tábor zameraný na turistiku, spoznávanie 

fauny a flóry, od 25. 7 – 29. 7. 2022 denný v obci Beluj, zameraný na remesla( letná 

škola remesiel) 

                

 

 

 

Pokiaľ máte záujem, môžete prispieť svojím článkom do nášho Belujana. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


