
Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 19. 8. 2020 

 

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. Nebol 

predložený žiadny návrh na doplnenie bodov do programu. 

Návrh na uznesenie č. 29 

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

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

Proti:                              0 poslancov 

Zdržal sa:                   0 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená p. Eva Mlynáriková za overovateľov zápisnice  

Mgr. Alena Dzvoníková, Mgr. Monika Zlesíková,    

Návrh na uznesenie: č. 30 

OZ v Beluji:  

A. Schvaľuje zapisovateľku p. Evu Mlynárikovú,  

                              overovateľov zápisnice Mgr. Alenu Dzvoníkovú, Mgr. Moniku Zlesíkovú 

 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci (( Eva Mlynáriková, Mgr. Alena Dzvoníková) 

Proti:                           0 poslancov 

Zdržal sa:                    0 poslancov 

 

K bodu č. 3 

Kontrola prijatých uznesení.  

Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení  z 2. riadneho zasadnutia OZ 

konaného dňa 29. 6. 2020 (viď príloha) 



Návrh na uznesenie  č. 31 

OZ v Beluji:  

A. Berie na vedomie: Kontrolu prijatých uznesení z 2. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 29. 6. 

2020 (viď príloha)  

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

Proti:                           0 poslancov 

Zdržal sa :                   0 poslancov 

 

K bodu č. 4 

Informatívna správa pre poslancov 

Starostka predložila poslancom OZ Informatívnu správu. 

Návrh na uznesenie č. 32 

OZ v Beluji: 

A. Berie na vedomie  

Informatívnu správu pre poslancov OZ v Beluji (viď príloha) 

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

Proti:             0 poslancov 

Zdržal sa:            0 poslancov 

 

K bodu č. 5 

VZN č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce  

Starostka predložila VZN č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území 

obce. VZN č. 1/2020 bolo zverejnené na úradnej tabuli, webovej stránke obce dňa:17. 7. 

2020, zvesené dňa 31. 7. 2020.  (viď príloha) 

Návrh na uznesenie č.33 

 

OZ v Beluji:  

Schvaľuje:  

A. VZN č. 1/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Beluj 

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

Proti:             0 poslancov 

Zdržal sa:            0 poslancov 

 

K bodu č. 6 

Informácia: Analýza odpadov (Zmesového komunálneho odpadu) 

Starostka predložila cenovú ponuku ohľadom analýzy zmesového komunálneho odpadu, 

výsledkom bude odporúčanie pre ďalšie riešenie odpadového hospodárstva , predchádzanie 

vzniku odpadu v obci ako aj zvýšenie povedomia občanov o tejto problematike (viď príloha). 

 



Návrh na uznesenie č. 34 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Analýzu odpadov - Zmesového komunálneho odpadu (viď 

príloha) 

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

Proti:                           0 poslancov 

Zdržal sa :                   0 poslancov 

 

K bodu č. 7 

Komunálny odpad  a separovaný odpad v obci 

Starostka obce predložila návrh ohľadom vyvážania ZKO, aby sme vývoz mali počas troch 

mesiacov vyvážaný sólo, nakoľko sa nám navýšil KO v priemere o 500kg mesačne 

v porovnaní s rokom 2019. Zvoz KO je v súčasnosti spojený s ďalšími dvomi obcami, váha sa 

odvíja od počtu vriec, kuka nádob 110l, 120l, 240l, 1 100 l. Tak tiež navrhla, že pokiaľ by mal 

sa nám takýto zvoz osvedčil,  vývoz KO – každých päť týždňov. Dôvod na podanie takéhoto 

návrhu sú narastajúce ceny za vývoz KO, ako aj avizované zvyšovanie poplatkov za 

zneškodnenie, skládkovanie, a iné náklady od 1. 1. 2021. Od zvýšených nákladov za vývoz 

KO sa bude odvíjať aj miestny poplatok za komunálny odpad od 1. 1. 2021. (viď príloha) 

Návrh na uznesenie č.35 

OZ v Beluji: Schvaľuje : Sólo vývoz komunálne odpadu po dobu troch mesiacov 

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

Proti:                            0 poslancov 

Zdržal sa :                    0 poslancov  

 

 

K bodu č. 8 

Čerpanie rozpočtu k 19. 8. 2020  

Starostka obce predložila  črpanie rozpočtu ku dňu 18. 8. 2020 (viď príloha)  

Návrh na uznesenie č.36 

OZ v Beluji: Schvaľuje : Čerpanie rozpočtu k 19. 8. 2020  

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

Proti:                            0 poslancov 

Zdržal sa :                    0 poslancov  

 

K bodu č. 9 

Rôzne   

Starostka oboznámila poslancov, že sme dostali darom 20 kusov drevených lavíc na kultúrne  

 

 

 

 



K bodu č. 10 

Diskusia 

Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti s programom OZ. Pán J. Machava ponúkol 

obci, fotografie z obecných aktivít. Pani Rievajová sa opýtala, či môže nahliadnuť do 

vyúčtovania ohľadom vynaložených fin. prostriedkov za prácu, počas realizácie prístrešku pri 

Obecnom múzeu. 

V Beluji  26. 8. 2020 

 

 

 

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

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

           Mgr. A. Dzvoníková  .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 19. 8. 2020 

 

Dotácie na rok 2020: 

Poskytnuté: 

Nadácia COOP Jednota, 1200 eur  (súťaž dedina roka) – Dňa 31. 8. 2020 bolo zaslané 

vyúčtovanie k projektu : Prístrešok v oddychovej zóne. Finálne ukončenie prebehlo dňa 7. 

8.2020. Na realizácii projektu sa podieľali zamestnanci obce – Z. Didi, J. Kanáloš, M. 

Remiar, M. Vanko pod vedením M. Zlesíka, Celkové náklady na realizáciu prístrešku zo 

strany obce boli na materiál: 368,06 eur, práca: 1021,25 eur, sumár: 2589,31 eur 

 

SAŽP- POD,  MŽP SR, 5000,- eur, výmena poškodených dažďových rigolov, oporné múriky 

5000 eur, 5% spoluúčasť obce ( pýtali sme na materiál) – Realizácia projektu sa začala dňa 

20. 8/. 2020, pod vedením M. Zlesíka, zamestnanec na dohodu J. Kanáloš. 

 

Podané žiadosti o dotácie pre rok 2020 

MAS Zlatá cesta projekt: Rekonštrukcia kuchynky  a soc. zariadení v KD v celkovej  

predpoklad výzvy rok 2020. v celkovej sume 24 259,45 eur –zatiaľ nevieme nič nove, 

o ďalšom krokoch bude informovaný na OZ 

 

Nepodporené 

BBSK predseda BBSK č. VZN 25/2014, 2000 eur, Na technické vybavenie KD, 10% sp.úč. 

neuzavreté 

 

ŠOP SR – POP – Náučné tabule, 3250 eur, 5% spoluúčasť, požadovaná 3087,50 eur  

neuzavreté 

 

Výzvy: 

Iné:  

Bude realizovaná oprava plota na ev. cintoríne ( stĺpiky, pletivo, drôt) – oplotenie sa bude 

realizovať po ukončení projektu SAZP BB – výmena a doplnenie dažďových rigolov, oporné 

múriky 

Program obecného zastupiteľstva OZ : (viď pozvánka) 

Komunálny odpad, zelený – (ako viac separovať), návrh opatrení, zvýšenie úrovne 

separovania – nákup kuka nádob plastových na zmesový komunálny odpad na základe 

objednávky od občanov.  

Nákup chýbajúcich 240 l kuka nádob na triedený zber- 10 ks, kuka nádoby ZKO – 4 ks, v 

celkovej sume 417,62 eur. Objednaný je aj kompostér pre bytovku v zmysle zákona 

o odpadoch – kuchynský odpad (účinný od 1. 1. 2020). Plus dva kompostéry 

k cintorínom. Objednávka zaslaná 08/2020- dodacia lehota 2  

– 3 týždne, Suma objednávky: 234eur 

 



 

VZN – riešenie parkovacej politiky v obci – JUDr. Ľubomír Ivan neodporúča, riešiť 

parkovanie v obci prostredníctvom VZN. Parkovanie máme riešiť Nájomnou zmluvou podľa 

osobitného zreteľa, alebo verejnou súťažou. Odporúča na verejné priestranstvá umiestniť 

prekážku, ktorá zabráni parkovaniu.    

 

VZN – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Beluj. Úprava VZN v časti o miestnom poplatku za kom. odpad – 

návrh obecného zastupiteľstva, prechod z paušálneho zberu na množstevný zber.  

V súčasnosti máme zazmluvnených 13 vývozov komunálneho odpadu za kalendárny rok/ TS 

BS. 

Po konzultácii s riaditeľom TS BS, riaditeľom TS Z/H – nám neodporúčajú prechod 

z paušálneho zberu na množstevný, že práve naopak je trend opačný, nakoľko už je zase avízo 

zvýšenia režijných poplatkov za vývoz plus poplatky za likvidáciu a skládkovanie. Dôvod: 

lepšie je mať možnosť pravidelného odvozu KO, ako zisťovať kto vyhodil odpad v našom 

katastri, v konečnom dôsledku to aj tak zaplatiť musíme všetci. Na druhej strane od roku 2023 

by malo mať každé auto vážiace zariadenie, ktoré by malo každému odvážiť odpad, nádoby 

by mali byť označené čiarovým kódom v tomto prípade by  bol takýto systém spravodlivejší. 

Netreba však zabúdať na odpad, ktorý sa tvorí na cintorínoch a ostatných verejných 

priestranstvách, ten je tiež zahrnutý v cene. 

Zvoz komunálneho odpadu samostatne – pokiaľ bude možné zo strany TS BS, zabezpečiť 

zvoz samostatne, určite by sme mali túto možnosť využiť. 

 

Zmena zákona od 1.1.2020 – kuchynský odpad 

                                                Zelený odpad - domáce kompostovanie = Zmluvy o domácom     

                                                kompostovaní 100% domácností(do teraz 50%domácností) 

 

Zámena pozemkov- Intravilán – Extravilán - v riešení 

 

Slovenský pozemkový fond- identifikácia pozemkov ( Ústavný súd- rozhodnutie)Slovenský 

pozemkový fond – Zberný dvor – podmienky prevodu pozemku – v riešení 

Projektová dokumentácia: Zberný dvor vypracovaná, bola podaná žiadosť o stavebné 

povolenie. 

Podujatie v obci: Podujatie - Včely na Beluji organizovali E. Proroková, M. Blahútová, ktoré sa 

konalo dňa 8.8.2020 v sobotu o 16-tej pri obecnom múzeu.  

Plánované podujatia  na rok 2020 

29. 8. 2020 75. Výročie SNP – kladenie venca – príhovor bude mať Peter Mosný 

XI/2020      Stretnutie jubilantov a seniorov 

XII/2020    Mikuláš/Silvester – Vítanie Nového roku  

 

Obecné brigády – kosenie, údržba verejnej zelene a iné 

 

 

 


