
 

Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 22. 6. 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 bol určený p. Anton Drímaj za overovateľov zápisnice p. Eva Mlynáriková ,  

Mgr. Monika Zlesíková 

Návrh na uznesenie: 

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

                     3. Schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Evu Mlyárikovú, 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  z 3. riadneho OZ konaného  

dňa 27.4.2018 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie: KPU z 3. riadneho OZ zo dňa 27. 4.  2018 (viď príloha) 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 5 

VZN č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Beluj    

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: Schvaľuje: VZN č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby 

v obci Beluj (viď príloha) 

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

Proti:                  0 poslancov 

Zdržal sa :          0 poslancov 

 

K bodu č. 6  

Individuálna výročná správa obce Beluj za rok 2017 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Individuálnu výročnú správu obce Beluj za rok 2017 (viď príloha) 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

 

 

 



K bodu č. 7 

Stanovisko hl. kontrolórky obce Beluj k záverečnému účtu za rok 2017 , správa audítora za rok 2017  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie :  

   1.    Správu hl. kontrolórky obce Beluj a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017 (viď     

           príloha) 

2. Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 (viď príloha) 

 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 8 

Záverečný účet obce Beluj za rok 2017  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Schvaľuje:  

1.  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. (viď príloha) 

2.  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

     21 764, 93 Eur. 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 9 

Schválenie fin. prostriedkov z rezervného fondu  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Schvaľuje: použitie finančných prostriedkov  z  rezervného fondu vo výške 19 000 Eur. 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

 



   

Návrh úpravy rozpočtu na 
rok 2018 

Obec: Beluj    

     
      

      Výdavky podľa  2017 

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  19000 

      Prijmy celkom 19000 

  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY       

  
01.1.1. Výkonné a 

zákonodarné orgány       

46 01.1.1. 711001 Nákup pozemkov 1006 

46 01.1.1. 714004 

Nákl.voz., ťahač, dopravných prac. 
strojov, traktorov 4650 

46 01.1.1. 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 13344 

          

      Výdavky celkom 19000 

          

          

 

K bodu č. 10 

Úprava rozpočtu medzi položkami  

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: Schvaľuje: úpravu rozpočtu medzi položkami  ,,Rozpočtovým opatrením č. 2/2018,, 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) 
nasledovne: 

Bežné výdavky 

zdroj Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia 

Názov suma 

41 01.1.1. 634005 Karty,známky,poplatky +100,00 

41 01.1.1. 623000 Poist.do ost.zdrav.poisťovní +200,00 

41 01.1.1. 621000 Poist. do Vš.zdrav.poisť. -300,00  

41 01.1.1 631001 Cestovné náhrady +60,00 

41 01.1.1. 632004 Komunikačná infraštruktúra, 
el.podpis, web. 

+100,00 

41 01.1.1. 633001 Interiérové vybavenie +150,00 

41 01.1.1. 633013 Softvér, licencie programov +500,00 

41 01.1.1. 637035 Dane, RTVS, dan z MV +100,00 

41 01.1.1. 637027 Odmeny zam.mim.pomeru -610,00 

41 08.2.0. 637027 Odmeny zam.mim.pomeru knižnica -300,00 

 



Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  
 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 11 

Čerpanie rozpočtu 

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: berie na vedomie: Čerpanie rozpočtu od 1. 1. 2018 do 21. 6. 2018. 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 12 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností, a majetkových pomerov ... 

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: berie na vedomie: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejných funkcionárov 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 

Komunitný plán 

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: Schvaľuje: Komunitný plán obce Beluj 2018 - 2022. 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

 



K bodu č. 14 

Informatívna správa pre poslancov 

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: berie na vedomie: Informatívnu správu pre poslancov. 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 15 

Rôzne 

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: informáciu o ďalšom termíne OZ (koniec mesiaca Júl, najneskôr v polke  

          mesiaca August) 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 16 

Diskusia 

Všetci prítomný sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ. (viď príloha). 

 

K bodu č. 17 

Schválené uznesenia 

Obecnému zastupiteľstvu boli prečítané v sumáre všetky schválené návrhy uznesení. 

 

K bodu č. 18  

Záver 

Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila 4.riadne zasadnutie OZ v roku 2018. 

 

V Beluji  22.6. 2018 

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



Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 22. 6. 2018 

 

Dotácie na rok 2018: 

 Zoznam dotácií – spoluúčasť 

Poskytnutá dotácia z MV SR v sume 1400 eur na materiálno-technické vybavenia DHZO, na 

osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO 

a zabezpečenie servisu- opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské 

motorové vozidlá. 

Akvizícia knižnice FPU sme boli podporený sumou 1000 eur na nákup min. 100 kníh 

spoluúčasť 10%.  

Projekt:  Revitalizácia verejných priestranstiev – krajšia obec,  bol podaný na nadáciu Slsp.         

Projekt bol nepodporený. 

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 

výdavkov. 

Iné:  

Záverečný účet (viď príloha: mail) 

Výročná správa (viď príloha: mail) 

VZN č. 3/2018 (viď príloha: mail) 

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2016 (viď príloha: mail) 

Úprava rozpočtu medzi položkami (viď príloha: mail) 

Použitie fin. prostriedkov z rezervného fondu – schválenie (viď príloha: mail) 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Beluj za rok 2018 (viď príloha: mail) 

Dňa 25.5.2018 vstúpil do platnosti zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov. ( potrebné 

informácie sú už aj na stránke 

Prevzatie protipovodňového vozíka pre DHZ Beluj v BB dňa 14.6.2018 

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

Výroba 5 ks tabúľ ( Zákaz sypania smetí), ktoré budú umiestnené na rizikových miestach. 



Bola zrealizovaná čiastočná oprava zakúpenej vlečky (výmena kompletnej podlahy, 

brzdových hadíc, brzdového valca ako aj výmena alternátora, oleja, hydraulického oleja, 

namontovanie trúby na traktor. 

Dňa 5.5. 2018 sa konalo pálenie vatry pri príležitosti  oslobodenia. Príhovor mal Mgr. Peter 

Mosný. 

Dňa 12.5.2018 sa uskutočnila obecná brigáda 

Dňa 26.5 sa obec zúčastnila ako spoluorganizátor akcie Rozprávková dedinka 2018. Pre deti 

bol pripravený kútik plný hier. 

 

Pripravované akcie:  

Návšteva detí zo Z.Š. Prenčov  v našej obci absolvujú prehliadky: Digitálne múzeum Beluja, 

Dedinské múzeum, kostola sv. Vavrinca, ev. kostola u Mgr. Dzvoníkovej. Budú mať 

pripravený aj kútik plný hier na detskom ihrisku. 

Vydanie obecných novín Belujan v mesiaci jún/2018 

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

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

Volejbalový turnaj obcí usporiadateľ obec Kráľovce- Krnišov 30. 6. 2018 (Na stránke je 

zverejnený oznam) 

Čistenie chodníka na Kiepu – brigáda (oznámenie prostredníctvom vyhlásenia v  MR, web) 

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

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

prostredníctvom vyhlásenia v  MR, web) 

 

 


