
 

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 10. 8. 2018 

 

 

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, Anton Drímaj)  

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 2 a 3 

Za zapisovateľa bola určená p. Eva Mlynáriková za overovateľov zápisnice p. Anton Drímaj, p. Mgr. 

Monika Zlesíková 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 2. Schvaľuje zapisovateľku p. Evu Mlynárikovú  

                     3. Schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Antona Drímaja, Mgr. Moniku Zlesíkovú 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci (( Anton Drímaj, E. Mlynáriková,) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

 

 



 

K bodu č. 4  

Kontrola prijatých uznesení.  

Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení  s 4. riadneho OZ konaného dňa 

22.6.2018 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie: KPU z 4. riadneho OZ zo dňa 22. 6.  2018 (viď príloha) 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková,  Anton Drímaj) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 5 

Schválenie zriaďovacej listiny  DHZO Beluj     

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: Schvaľuje: Zriaďovaciu listinu  DHZO Beluj    (viď príloha) 

Hlasovanie za:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj) 

Proti:                  0 poslancov 

Zdržal sa :          0 poslancov 

 

K bodu č. 6  

Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu (na volebné obdobie 2018-2022) 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Schvaľuje: Rozsah výkonu funkcie starostu (na volebné obdobie 2018-2022) 

1. ½ úväzku  

2. Navýšenie  o 0% 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

 

 

 



K bodu č. 7 

Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Určuje: počet poslancov na volebné obdobie 2018 - 2022  

1) 3 poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022   

2) 1 volebný obvod  

 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 8 

UNIQA – cenová ponuka  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie:  

1)  cenovú ponuka  od poisťovne UNIQA. (viď príloha) 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 9 

Knižnica – otváracie hodiny   

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Schvaľuje: zmenu otváracích hodín obecnej knižnice. (viď príloha) 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 10 

Použitie rezervného fondu   

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: Schvaľuje: použitie rezervného  fondu   



 

Návrh rozpočtu na rok 2018 č. 2  
 

      Výdavky podľa  2018 

Zdroj funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie     

  triedy/podtriedy položky/podpoložky názov položky návrh 

  kód kód     

          

  C. FINANČNÉ OPERACIE       

    1. Príjmové operácie     

  454 
                       Prevod prostriedkov z 

peňažných fondov     

46   454001 

Z rezervného fondu 
obce  1086 

      Prijmy celkom 1086 

  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY       

  
01.1.1. Výkonné a zákonodarné 

orgány       

46 01.1.1. 717002 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 1086 

          

      Výdavky celkom 1086 

          

          

          

 
 
 
V Beluji 10. 8. 2018    

 
 
 
Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, A. Drímaj) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 11 

Schválenie použitia rezervného fondu na opravu oporného múru  

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: odkladá schválenie použitia rezervného fondu na opravu oporného múru, nakoľko nie je 

vypracovaný projekt statika: Návrh riešenia odstránenia havarijneho stavu oporného múru. 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, A. Drímaj) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 



K bodu č. 12 

Správa audítora: Dodatok k výročnej správe za rok 2017  

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: berie na vedomie: Správu audítora: dodatok k výročnej správe za rok 2017 (viď príloha). 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, A. Drímaj) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 13 

Rôzne 

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: berie na vedomie:  

1.) vypracovanie cenovej ponuky na cestné komunikácie (viď príloha)    

2.) Informatívnu správu pre poslancov zo dňa 10.8.2018     

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, A. Drímaj) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

K bodu č. 14 

Diskusia 

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

K bodu č. 15 

Schválené uznesenia 

Obecnému zastupiteľstvu boli prečítané v sumáre všetky schválené návrhy uznesení. 

K bodu č. 16  

Záver 

Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila 5.riadne zasadnutie OZ v roku 2018. 

V Beluji  10. 8. 2018 

 

 

Zapisovateľ: ..............................   

Overovatelia: ....................................                  ........................................ 



Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 10. 8. 2018 

 

Dotácie na rok 2018: 

 Zoznam dotácií – spoluúčasť 

Poskytnutá dotácia z MF SR v sume 5400 eur na opravu oporného múru. Žiadali sme 13 500 

plus 10% spoluúčasť obce v sume 1500 eur, čo znamená že fin. prostriedky nebudú 

postačovať na opravu oporného múru.  

Výzvy: 

7.2.-,,Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr 2. kolo     Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy máj/ jún 2018          

Mohli by sme podať žiadosť na rekonštrukciu obecných ciest. Pravdepodobne poskytnú fin. 

prostriedky od 50 000 do 150 000 €. Intenzita pomoci 100% z celkových oprávnených – výzva 

nebola ešte zverejnená.  

Iné:  

Firma Renovia nám zaslala cenovú ponuku na opravu obecných ciest v celkovej sume 

135 266,60 eur 

Bola podaná objednávka na výstroj pre členov DHZO Beluj v rámci dotácie z MV SR 

Prebehla 1. fáza: čistenie obecných studní  v rámci projektu POD –SAŽP 

Obci bol ponúknutý kancelársky nábytok do kancelárie, knižnice, čo sme aj prijali. Nábytok 

dovezený  na vlastné náklady z BA 

Na webovej stránke sú zverejnené zmluvy: 

Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu tvz.: audit súčasného stavu subjektov 

verejnej správy – verejných obstarávateľov v oblasti transparentnosti, efektívneho 

nakladania s verejnými fin. a prostriedkami dodržiavania zákonov. 

Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby .... s poskytovateľom S.O.V.I. n. o. 

Dodatok Telekomu 

Zmluva s SAŽP 

Zmluva s FPU 

Zmluva o výpožičke protipovodňového vozíka 

Správa auditora- overenie účtovnej závierky 

 



Odstránenie nežiaduceho odpadu z bioodpadu z bývalého hnojiska (obecné kompostovisko). 

Osadenie  5 ks tabúľ ( Zákaz sypania smetí) na rizikových miestach. 

Zmena otváracích hodín obecnej knižnice, zverejnené v obecných novinách Belujan 

Vydanie obecných novín Belujan.  

Pripravované akcie:  

Dňa: 11. 8. 2018 otvorenie Múzea- pamätnej izby   

Príprava slávnosti: (rozmiestnenie stánkov, remeselníci, program, propagačný materiál 

a iné) ak máte nejaké pripomienky, nápady, návrhy dajte vedieť.  

Pred slávnosťami obecná brigáda úprava verejnej zelene, priestranstva - (oznámenie 

prostredníctvom vyhlásenia v  MR, web) 

 

 

 

 

 


