
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 20. 2. 2018 

 

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.  

 

Návrh na uznesenie: 

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

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. Milan Blahút,)  

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. Milan Blahút,  Mgr. 

Monika Zlesíková 

 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: Schvaľuje zapisovateľku p. Evu Mlynárikovú 

                                       overovateľov zápisnice p. Milan Blahút, Mgr. Moniku Zlesíkovú 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci (( Eva Mlynáriková, Mgr. Milan Blahút) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

 



K bodu č. 3 

Kontrola prijatých uznesení.  

Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení  z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

konaného dňa 17. 12. 2018 (viď príloha) 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie: KPU z 8. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 17. 12. 2018 (viď príloha) 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková,  Mgr. M. Blahút) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

K bodu č. 4 

Darovacia zmluva – pozemky pri dome smútku  

Starostka obce oboznámila poslancov o obsahu Darovacej zmluvy ohľadom pozemkov pod domom 

smútku. Nakoľko nebol známy do minulého roka dedič, týchto pozemkov, nemohol sa uskutočniť 

zápis domu smútku do katastra nehnuteľností. Tento stav trval takmer 30 rokov od postavenia DS. 

Starostka navrhla schváliť darovaciu zmluvu, pričom náklady na vklad hradí obdarovaný. (viď príloha) 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: Schvaľuje: uzatvorenie darovacej zmluvy na základe Obec Beluj ako obdarovaný 

nadobudne do svojho vlastníctva od darcu (Jiří Vančura nar. 10. 04. 1955, trvale bytom E. Rošického 

1078/14, 721 00 Ostrava – Svinov, Česká republika občan ČR) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 15/50 

na nehnuteľnostiach vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Štiavnica, 

nachádzajúcich s v okrese Banská Štiavnica, obci Beluj Katastrálnom území Beluj, zapísaných na LV č. 

63, a to na pozemku – parcele registra “C“ parc. č. 39 o výmere 67 m², zastavaná plocha a nádvorie 

a na pozemku – parcele registra “E“ parc. č. 679/1 o výmere 88 m², zastavaná plocha a nádvorie. (viď 

príloha) 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci (E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút) 

Proti:             0 poslancov 

Zdržal sa:            0 poslancov  

K bodu č. 5 

Darovacia zmluva – fin. prostriedky  

Starostka obce oboznámila poslancov OZ o prijatí fin. daru vo výške 150 eur od darcu Ing. Martina 

Svetlíka Csc. , obdarovaný Obec Beluj. ( viď príloha) 

Návrh na uznesenie: 
OZ v Beluji: Berie na vedomie:  Prijatie finančného daru prostredníctvom darovacej zmluvy. (viď 
príloha) 
Hlasovanie za návrh:  2 poslanci (E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút) 

Proti:             0 poslancov 

Zdržal sa:            0 poslancov 



K bodu č. 6 

Spoločný stavebný úrad  

Starostka obce informovala poslancov OZ o trvaní zmluvy spoločného stavebného úradu do 

ukončenia výpovednej lehoty. V apríli sa uzatvorí nová zmluva spoločného stavebného úradu 

z ostávajúcimi obcami.  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informáciu o spoločnom stavebnom úrade vo Sv. Antone.  

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková,  Mgr. M. Blahút) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 7 

RD Prenčov  

Starostka opätovne predniesla požiadavku RD Prenčov v zastúpení Renata Pegoríny, požiadavku 

o odkúpení pozemkov v extraviláne, prípadne by sa jednalo o zámenu obecných pozemkov za budovy 

vo vlastníctve RD Prenčov v intraviláne obce Beluj. Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: A.) Neschvaľuje: predaj ani zámenu pozemkov.  

           B.) Navrhuje : riešiť prípadnú výmenu, kúpu obecných pozemkov v 2. polroku      

                                              2019 

 
Hlasovanie za návrh :  2 poslanci ( Mgr. Milan Blahút, Eva Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

8. Informácie pre poslancov (viď príloha) 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informácie pre poslancov  

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

 

 

 



K bodu č. 9 

Rôzne 

Poslanci boli oboznámený o pláne upraviť VZN o odpadoch vrátane poplatkov za KO, ktoré budú 

platiť od Nového roku 2020. Taktiež boli informovaní o zriadení malej kompostárne do 100 ton, ktorá 

bude určená len pre biologicky rozložiteľný odpad mimo kuchynského odpadu v zmysle zákona 

o odpadoch. 

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informácie o úprave VZN o odpadoch, poplatkoch pre rok 2020 ako aj 

o zriadení malej kompostárne do 100 ton. 

Hlasovanie za návrh:   2 poslanci ( Mgr. M. Blahút, Eva Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

K bodu č. 10 

Diskusia 

Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ.  

 

K bodu č. 11 

Schválené uznesenia 

Obecnému zastupiteľstvu boli prečítané v sumáre všetky schválené návrhy uznesení. 

 

K bodu č. 12  

Záver 

Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila ustanovujúce zasadnutie OZ. 

 

 

V Beluji  21. 2. 2019 

 

 

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

Overovatelia: Mgr. M. Blahút           .....................................                           

                        Mgr. M. Zlesíková        .................................... 



                Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

k zasadnutiu obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 20. 2 2019 

 

Dotácie na rok 2018: 

 Zoznam dotácií – spoluúčasť 

Poskytnutá dotácia  z UPSVaR na § 50J, 1 pracovné miesto na 9 mesiacov a 1 miesto na 

dobrovoľnícku službu na 6 mesiacov. 

Zmluvy 

Podpísaná zmluva s FPU na dotáciu TCHH 2019. (zverejnená na webe)  

Podpísaná zmluva s TS mestský podnik Banská Štiavnica na zber, prepravu a zneškodňovanie 

odpadu. (zverejnená na webe) Zmenený cenník poplatkov za jeden zvoz za 1 tonu KO plus sa 

zvýši poplatok asi o 2 eurá nadväzujúci na úroveň vytriedenia komunálneho odpadu ( 

separovaná odpad) za rok 2018, teraz sa platí 5,17 eur za tonu malo by sa platiť 7 eur, už od 

marca/2019.  Cenník za zneškodnenie odpadu je súčasťou zmluvy. V nadväznosti na tieto 

zmeny budeme musieť zmeniť VZN o dopadoch ako aj poplatky za KO, ktoré budú platiť od 

roku 2020. Podľa vedenia obecnej štatistiky SZ, ľudia ktorý neseparovali odpad 

(neodovzdávali pasty,..) sa premietne v poplatku za KO v roku 2020 v zmysle nového VZN 

o odpadoch, ktoré bude predmetom prerokovania na OZ 

Podpíšeme zmluvu o vysporiadaní časti pozemkov pod domom smútku. 

Žiadosti o dotácie pre rok 2019 

V marci budeme žiadať dotáciu na most pred kat. kostolom od MF SR 

Požiadame na opravu vojnových hrobov z 1. svetovej vojny, ktoré by sa mali nachádzať na 

ev. cintoríne.  

Budeme sa uchádzať o malé granty z rôznych nadácií 

Podaná žiadosť na UPSVaR ešte o 1 pracovné miesto na 9 mesiacov aj na 1 miesto pre 

dobrovoľnícku službu. 

Výzvy: 

MAS Zlatá Cesta: výzvy budú až v roku 2019 –zatiaľ nie je známe, kedy bude vyhlásená. 

Projekt na rekonštrukciu sociálnych zariadení a kuchynky v KD je už vo finálnom štádiu, 

čakáme na stavebné povolenie a otvorenú výzvu.  

 



O podporu z OZ MAS Zlatá cesta sa môže uchádzať aj nepodnikateľ, bližsie informácie na OZ 

MAS Zlataá cesta Prenčov. 

Výzva na podporu vydania obecnej monografie je zverejnená na webovom sídle obce Beluj. 

Iné:  

Založenie OZ Beluj- schválenie OZ Beluj v Novembri/2019  - Vstup za člena do OZ je 10 eur.  

 Pripravované akcie:  

8. 3. 2019 v piatok sa bude konať MDŽ v zasadačke KD o 17:00 hodine  

23. 3. 2019 rozbíjanie orechov 

V máji Vatra- treba premyslieť, osloviť ľudí, ktorí budú ochotný ju spraviť. Drevo zabezpečuje 

obec pokiaľ nerozhodnete inak.  

Všetky informácie sú zverejňované na www.obecbeluj.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


