
Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 25.9. 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 určená p. Eva Mlynáriková, za overovateľov zápisnice p. Anton Drímaj, Mgr. 

Tatiana Drímaj Recká.  

Návrh na uznesenie: 

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

                     3. Schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Antona Drímaja, Mgr. Tatiana Drímaj Recká 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 4  

Kúpa hospodárskej budovy so súpisným číslom 151 postavenej na pozemku- parcele registra C, parc. 

č. 197/3,vrátane pozemkov registra C, parc. č. 197/1 o výmere 84 m², parc. č. 197/2 o výmere 74 m², 

parc. č. 197/3 o výmere 72 m², ktorých výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených katastrálnym 



odborom Okresného úradu Banská Štiavnica, v obci Beluj, katastrálnom území Beluj, zapísaných na 

LV č. 379 je predávajúci Andrej Zachar, Chorvátska 145/54, Šenkvice 

  

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 4. Schvaľuje kúpu hospodárskej budovy so súpisným číslom 151 postavenej na pozemku- 

parcele registra C, parc. č. 197/3,vrátane pozemkov registra C, parc. č. 197/1 o výmere 84 m², parc. č. 

197/2 o výmere 74 m², parc. č. 197/3 o výmere 72 m², ktorých výlučným vlastníkom nehnuteľností 

vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Štiavnica, v obci Beluj, katastrálnom 

území Beluj, zapísaných na LV č. 379 je predávajúci Andrej Zachar, Chorvátska 145/54, Šenkvice. 

Kúpna cena je vo výške 3 500 eur.                                                             

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 5 

V diskusii reagovali prítomní na všetky prejednávané body programu. 

 

K bodu č. 6  

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

 

K bodu č. 7 

Zasadnutie OZ v Beluji ukončila starostka obce Beluj a všetkým prítomným sa poďakovala za ich 

účasť. 

 

 

 

 

V Beluji  25. 9. 2017 

 

 

 

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

                                                                                       ........................... 


