
                                        Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 15. 6. 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 Bc. Monika Zlesíková, ktorá prítomných oboznámila 

s programom rokovania a skonštatovala, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 1. Schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 2 a 3 

Za zapisovateľku bola určená p. Eva Mlynáriková, za overovateľov zápisnice p. Tatiana Drímaj Recká 

a p. Anton Drímaj. 

Návrh na uznesenie: 

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

                     3. Schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Antona Drímaja a p. Tatianu Drímaj Reckú 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 4  

Uznesenia z 2. mimoriadneho zasadania OZ konaného dňa 21.3. 2017 prečítala starostka obce p. Bc. 

Monika Zlesíková. Z uznesení nevyplynuli žiadne termínované úlohy.  

Návrh na uznesenie: 



OZ v Beluji: 4. Berie na vedomie kontrolu prijatých uznesení z 1. mimoriadneho zasadania OZ v Beluji                                                                                              

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 5  

Výročnú správu za rok 2016 predniesla p. starostka obce Mgr. Monika Zlesíková. /viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: 5. Berie na vedomie výročnú správu za rok 2016.  

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 6  

Hlavná kontrolórka Ing. Lívia Olahová predniesla obecnému zastupiteľstvu v Beluji stanovisko 

k záverečnému účtu za rok 2016. /viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: 6. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Beluj k záverečnému účtu za 

rok 2016.  

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 7  

Obecné zastupiteľstvo v Beluji schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2016, 

následne schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia a prebytku finančných operácií na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 29.793,48 Eur. /viď. príloha/  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: 7a/ Schvaľuje záverečný účet za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 



Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 7b/ Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia a prebytku finančných 

operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 29.793,48 Eur. 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

K bodu č. 8  

Starostka obce p. Mgr. Monika Zlesíková oboznámila prítomných s oznámením funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, čo sa týka jej osoby, za rok 2016./viď. 

príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 8. Berie na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 

rok 2016. 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 9  

V tomto bode obecné zastupiteľstvo rokovalo o použití finančných prostriedkov  z rezervného fondu 

na kapitálové výdavky a dohodlo sa na čerpaní 12.000,- Eur. Konkrétne sa jedná o financovanie 

projektu na zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, ktoré zahŕňa verejné 

obstarávanie a spoluúčasť pri zatepľovaní obecného úradu. /viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 9. Schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 12.000,- Eur. 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 10  

Hlavná kontrolórka obce Beluj p. Ing. Lívia Olahová oboznámila prítomných so smernicou platového 

poriadku obce Beluj č. 1/2017 s nadobudnutím účinnosti od 1. júla 2017. /viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 10. Schvaľuje smernicu platového poriadku obce Beluj s účinnosťou od 1. 7. 2017. 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 



Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

  

K bodu č. 11  

V tomto bode starostka obce Beluj predniesla čerpanie rozpočtu obce za 1. Q. 2017. /viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 11. Berie na vedomie čerpanie rozpočtu za 1. Q. 2017 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 12 

  

Obecné zastupiteľstvo  v Beluji prerokovalo nákup investičného majetku, konkrétne multifunkčnej 

tlačiarne CONICA MINOLTA C 360 Series PCL vo výške 1.320,- Eur. /viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: 12. Schvaľuje nákup investičného majetku – multifunkčnej tlačiarne CONICA MINOLTA C 

360 Series PCL vo výške 1.320,- Eur. 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci 

Proti:                             1 poslanec 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 13 

  

OZ schválilo nových členov stavebnej komisie: Mgr. Tatianu Drímaj Reckú a Evu Mlynárikovú. Hlavná 

kontrolórka obce Beluj prečítala prítomným plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2017, ktorý 

bol následne daný do schvaľovacieho procesu. 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 13 a/ Schvaľuje nových členov stavebnej komisie: Mgr. Tatianu Drímaj Reckú 

                                                                                                               Evu Mlynárikovú 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 



Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

OZ v Beluji: 13 b/ Schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2017 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                       0 poslancov 

Návrhy: Poslanec obecného zastupiteľstva p. Anton Drímaj odporučil zriadiť tabule s upozornením na 

zákaz vyvážania akéhokoľvek odpadu na čiernu skládku známu v obci ako: „Letisko“ a  „Dráhy, 

nakoľko tieto sa budú sanovať, a porušenie tohto zákazu sa bude pokutovať. Na realizáciu týchto             

tabúľ odporučil firmu Ravafol z Banskej Štiavnice. 

               P. Anton Drímaj taktiež navrhol prieskum trhu v súvislosti s kúpou bubnovej kosačky na 

kosenie obecných plôch, p. starostka navrhla „hydrokosačku“. 

Upozornenia: Starostka obce upozornila všetkých prítomných na termín ukončenia II. etapy realizácie 

obstarávania Územného plánu do 15. 11. 2017. V súvislosti z ÚP je nutné zdokumentovať trasovanie 

vodovodu od vodojemu, na družstvo, do bytovky a tiež prípadné zriadenie vodovodu v obci. 

                                                                   

K bodu č. 14 

V diskusii reagovali prítomní na všetky prejednávané body programu. 

 

K bodu č. 15 

Starostka obce Beluj p. Mgr. Monika Zlesíková prečítala prítomným prijaté uznesenia. 

  

K bodu č. 16 

Zasadnutie OZ v Beluji uzatvorila starostka obce Mgr. Monika Zlesíková, všetkým prítomným 

poďakovala za ich účasť. 

 

 

V Beluji  15.  6.  2017 

 

 

 

  

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

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


