
Zápisnica z 7.riadneho zasadnutia

Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 4.12. 2017

Prítomní poslanci:  podľa prezenčnej listiny

Prítomní občania:   podľa prezenčnej listiny

Program:  podľa pozvánky

K bodu č. 1

Zasadnutie OZ zahájila a viedla starostka obce Mgr. Monika Zlesíková, ktorá prítomných oboznámila s
programom rokovania. Skonštatovala, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Návrh na uznesenie:

OZ v Beluji: 1. Schvaľuje program rokovania.

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti:                             0 poslancov

Zdržal sa:                      0 poslancov

K bodu č. 2 a 3

Za zapisovateľa bola určená p.TatianaDrímajRecká, za overovateľov zápisnice p. Eva Mlynáriková , .
Mgr. Monika Zlesíková

Návrh na uznesenie:

OZ v Beluji: 2. Schvaľuje zapisovateľa p. Tatianu DrímajReckú

3. Schvaľuje za overovateľov zápisnice Evu Mlynárikovú, Mgr. Moniku Zlesíkovú
Hlasovanie za návrh:  2 poslanci (( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti:                             0 poslancov

Zdržal sa:                      0 poslancov

K bodu č. 4

Kontrola prijatých uznesení

Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení  s 6. riadneho OZ konaného dňa
19.11.2017.



Návrh na uznesenie:

OZ v Beluji: Berie na vedomie: KPU z 6. riadneho OZ zo dňa 3.11.2017

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti:                             0 poslancov

Zdržal sa :                     0 poslancov

K bodu č. 6

Návrh VZN č.4/2017 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, miestnom poplatku za užívanie verejného
priestranstva, komunálne odpady a drobné stavby ma území obce Beluj.

Návrh na uznesenie:

OZ v Beluji: Schvaľuje: návrh VZN č.4/2017 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, miestnom poplatku za
užívanie verejného priestranstva, komunálne odpady a drobné stavby ma území obce Beluj. (viď
príloha)

Hlasovanie za :  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti:                   0 poslancov

Zdržal sa :           0 poslancov

K bodu č. 7

Návrh rozpočtu pre roky 2018,2019, 2020

Návrh na uznesenie:

OZ v Beluji: Schvaľuje:  návrh rozpočtu pre roky 2018, 2019, 2020 (viď príloha)

Hlasovanie za :  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa :           0 poslancov

K bodu č. 8

Rozpočtové opatrenie č.1/2017

Návrh na uznesenie:

OZ v Beluji: Schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č.1/2017 (viď príloha)

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti:                             0 poslancov

Zdržal sa :                     0 poslancov



K bodu č. 8

Správa hlavného kontrolóra

Kontrolórka prečítala správu o výsledku základných finančných kontrol obce Beluj v roku 2017. (viď
príloha)

Návrh na uznesenie:

OZ v Beluji:Berie na vedomie: Správu o výsledku základných finančných kontrol obce Beluj v roku
2017. (viď príloha)

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti:                             0 poslancov

Zdržal sa :                     0 poslancov

K bodu č.9

Plán práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018.

Návrh na uznesenie:

OZ v Beluji: Schvaľuje: Plán práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018. (viď príloha)

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajReckáj)

Proti:                             0 poslancov

Zdržal sa :                     0 poslancov

K bodu č.10

VO- nákup svietidiel v počte 5 kusov.

Starostka obce vyzvala p. Ondreja Macka abypodal informácie o stave elektrických verejných
svietidiel, ktoré nespĺňajú kritériá IP krytia a svietivosti čo sa rovná nevyhovujúcemu stavu, nutnosť
vymeniť svietidlá (pri evanjelickom a katolíckom kostole, pri pajte- múzeum a obchode a zástavke.
Zazmluvnenie pre firmu Infralux .

Na nové svietidlá sa vzťahuje 5 ročná záruka garantovaná faktúrou od dátumu dodania. Orientačná
cena 139 eur plus montáž 20 eur plus ochranný prvok v cene 5 eur. Spolu 164 x 5 = 820 eur.

Návrh na uznesenie

OZ v Beluji: Schvaľuje: Nákup svietidiel Vo v počte 5 kusov.

Hlasovanie za:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajReckáj)

Proti:                  0 poslancov

Zdržal sa :          0 poslancov



K bodu č. 11

Odmeny

Odmeny pre poslancov a členov komisií budú vyplatené v zmysle: Zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov
v Beluji.Podľa účasti poslancov na zasadnutiach OZ, kultúrna, finančná, životná- stavebná komisia.
(viď príloha)

Návrh na uznesenie:

OZ v Beluji: Schvaľuje: Odmeny v zmysle Zásad odmeňovaniaposlancov obecného zastupiteľstva,
predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov v Beluji.

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa :                     0 poslancov

K bodu č. 12

Informatívna správa pre poslancov OZ Návrh na uznesenie:

OZ v Beluji: Berie na vedomie : Informatívnu správu pre poslancov  OZ , ktorá je súčasťou zápisnice.
Zverejnená na webovej stránke obce.

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti:                             0 poslancov

Zdržal sa :                     0 poslancov

K bodu č. 13

Rôzne: a) Zmluva o dielo

b) Okresná prokuratúra: Uznesenie- sťažnosť, Upozornenie- odpad

c) Chata Kazárka- prenájom. V roku 2015 bola zaslaná žiadosť o odkúpenie Chaty Kazárky- je
nutnosť, aby sa OZ vyjadrilo k ďalšiemu postupu.

Starostka obce poslala potrebné materiáli na prerokovanie tohto bodu e-mailom poslancom OZ
vopred, pričom si mali možnosť preštudovať predloženú Zmluvu o dielo: Simkors.r.o., ako aj
uznesenie prokurátora vo veci podania sťažnosti poškodeného proti uzneseniu vyšetrovateľa. Tak tiež
bol zaslaný materiál  upozornenie prokurátora- odpady (viď priložené prílohy)

OZ v Beluji: Schvaľuje : za a) Zmluvu o dielo (viď príloha)

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti:                             0 poslancov



Zdržal sa :                     0 poslancov

OZ v Beluji: Berie na vedomie: za b) Uznesenie prokurátora voči podanej sťažnosti ako aj Upozornenie

prokurátora – odpad (viď priložené prílohy)

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa :                     0 poslancov

OZ v Beluji: Berie na vedomie: za c) Chata Kázárka- vo veci prenájmu, nutnosť obhliadky chaty do

konca roka 2017, následne sa OZ vyjadrí.

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. DrímajRecká)

Proti:                             0 poslancov

Zdržal sa :                     0 poslancov

Diskusia

K bodu č. 14

Diskusia

Všetci prítomný sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ. Viď príloha.

Do diskusie prispela aj svojimi  podnetmi pani Durdíková: a) prosbou o údržbu verejného
priestranstva po celý rok pred jej domom.

b) Informovala sa, na koho sa má obrátiť ohľadom vydávania obecných novín: kto môže poskytovať
príspevky do ON. Bola informovaná, že každý kto sa chce podieľať na príprave  ON alebo prispieť
nejakým podnetom, postrehom.

K bodu č. 15

Schválené uznesenia

Obecnému zastupiteľstvu boli prečítané v sumáre všetky schválené návrhy uznesení.

K bodu č. 16

Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila 7.riadne zasadnutie OZ.

V Beluji  4.12. 2017

Zapisovateľ: ................................... Overovatelia: ...................................

...........................



Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji

4.12.2017

1.Projekt

1.1. Podaný projekt: ,,Rekonštrukcia kultúrneho domu,, na PPA Bratislava. Vo
verejnom obstarávaní boli zaslané tri cenové ponuky. Najlepšiu cenovú ponuku zaslala
firma Simkors.r.o.. Suma realizácie projektu vo výške 149 021,69 eur. Projekt sa bude
realizovať až po priznaní  nenávratného finančného príspevku na 100% oprávnených
výdavkov projektu (viď projektová dokumentácia, výkaz výmer) a podpise zmluvy s
PPA

1.2.Bola podpísaná Zmluva o dielo s firmou Simkor s .r. o, ktorá je súčasťou podanej
projektovej dokumentácie.

2.Územný plán obce Beluj

10.11.2017 zaslané vyúčtovanie na MDV SR. Dňa 29.11.2017 boli pripísané finančné
prostriedky  vo výške 4904 eur (poskytnutá dotácia  80% na realizáciu ÚP)

3.Upozornenie prokurátora ohľadom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad .

4.Pozemkový lesný úrad

Riešenie výskytu líšok v intraviláne obce Beluj. Stretnutie zo dňa 30.11.2017 sa zrušilo
kôli nepriazni počasie  (snehová nádielka). Najbližšie stretnutie bude dňa 5.12.2017.

5.Hlavný banský úrad

V najbližšej dobe obec získa na základe Darovacej zmluvy osobný automobil Škoda
Oktávia.

6. Fond na podporu umenia

Obec má záujem podať projekt na dotáciu v programe 5- pamäťové a fondové
inštitúcie. Termín: 19.12.2017

Podprogram- knižnica. Projekt je podať do 2/2018

7.Trestné oznámenie.

Uznesenie prokurátora ohľadom odvolania voči rozhodnutiu vyšetrovateľa vo veci
podania trestného oznámenia.

9.Úrad vládneho auditu: splatená pohľadávka vo výške 14 900 eur, dňa 6.11.2017

8. Plánované akcie v roku 2018

3.2.2018 Obecná zabíjačka: Hrať bude hudba Mateja Kováča (Hrochotský cigáni)

22.9.2018 Poďakovanie za úrodu

Ostatné treba určiť: MDŽ, VATRA, JUBILANTI, ÚCTA K STARŠÍM, MIKULÁŠ
a iné. Kultúrna komisia v spolupráci s OZ






