
Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 20.7. 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 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 zapisovateľa bola určený p. Anton Drímaj, za overovateľov zápisnice p. Tatiana Drímaj Recká a p. 

Eva Mlynáriková. 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 2. Schvaľuje zapisovateľa p. Antona Drímaja 

                     3. Schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Evu Mlynárikovú a p. Tatianu Drímaj Reckú 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

K bodu č. 4  

Kontrola prijatých uznesení z 2. riadneho zasadania OZ konaného dňa 15.6. 2017 prečítala starostka 

obce p. Mgr. Monika Zlesíková. Z uznesení nevyplynuli žiadne termínované úlohy.  

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 4. Berie na vedomie kontrolu prijatých uznesení z 2. riadneho zasadania OZ v Beluji                                                                                              

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 



K bodu č. 5  

Dofinancovanie dotácie z BBSK – nákup stoličiek do kultúrneho domu predniesla p. starostka obce 

Mgr. Monika Zlesíková. /viď. príloha/ Poskytnutá dotácia v sume 1175eur, spoluúčasť vo výške 10% 

čo činí 117,50eur, dofinancovanie dotácie vo výške 748,70eur- na nákup 37 stoličiek, jednotková 

cena za stoličku je 20,40eur. 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: 5. Schvaľuje dofinancovanie dotácie z BBSK – nákup stoličiek do kultúrneho domu v sume 

748,70 eur. 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci 

Proti:                             1 poslanec 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

K bodu č. 6  

Verejné obstarávanie k projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu. 

Mandátna zmluva so spoločnosťou a-audit s.r.o. Trenčín. Odmena v sume 1700eur./viď príloha/  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: 6. Schvaľuje Mandátnu zmluvu so spoločnosťou a- audit, s.r.o. Trenčín s polu s odmenou 

vo výške 1700eur.  

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

K bodu č. 7  

Starostka predložila návrh:Neuplatňovania programového rozpočtu výdavkov obce pre roky 2017, 

2018, 2019. 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: 7. Schvaľuje neuplatňovanie programového rozpočtu výdavkov obce pre roky 2017, 2018, 

2019. 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

K bodu č. 8  

Poskytovanie konzultačných služieb JUDAPA Consulting s.r.o.  pre projekt ,, Zvýšenie energetickej 

účinnosti budovy obecného úradu. Cena za služby  v sume 1140eur /viď príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 8. Schvaľuje poskytovanie konzultačných služieb JUDAPA Consulting s.r.o. pre projekt 

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu. Cena za služby  v sume 1140eur 



Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

K bodu č. 9  

Starostka predložila návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov. /viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 9. Berie na vedomie Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov.  

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

K bodu č. 10  

Starostka predložila návrhy na kúpu pozemkov pod bývalou Jednotou a tak tiež navrhla kúpu 

hospodárskej budovy (pajty) s pozemkami-za účelom zriadenia hasičskej zbrojnice  /viď príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 10. Schvaľuje návrhy na kúpu pozemkov pod bývalou Jednotou ako aj kúpu hospodárskej 

budovy s pozemkami-za účelom zriadenia hasičskej zbrojnice.  

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

  

K bodu č. 11  

V tomto bode starostka obce Beluj predniesla požiadavky od občanov na úpravu autobusových liniek  

/viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 11. Berie na vedomie požiadavky od občanov ohľadom úpravy autobusových liniek 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

V Beluji  20.7. 2017 

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



 


