
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 27. 5. 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.  

Starostka obce predložila doplňujúci bod: do bodu č. 18 Rôzne: návrh od poslanca Milana 

Blahúta prijatie záväzného uznesenia pre ďalší prístup k zeleni v obci ( stromy, zelené 

priestranstvá na obecných pozemkoch) a možnosti využitia, rozvoja a starostlivosti. Na návrh 

starostky doplnenie bodu: Správa nezávislého auditora zas rok 2019. 

Návrh na uznesenie č. 1 

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

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. Milan Blahút,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. Milan Blahút,  Mgr. Alena Dzvoníková 

Návrh na uznesenie: č. 2 

OZ v Beluji:  

A. Schvaľuje zapisovateľku p. Evu Mlynárikovú 

                                       overovateľov zápisnice p. Milan Blahút, Mgr. Alenu Dzvoníkovú 

 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci (( Eva Mlynáriková, Mgr. Alena Dzvoníková, 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 4. riadneho zasadnutia OZ 

konaného dňa 3. 12. 2019. (viď príloha) 

Návrh na uznesenie  č. 3 

OZ v Beluji:  

A. Berie na vedomie: Kontrolu prijatých uznesení z 4. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 3. 12. 

2019 (viď príloha)  

 
Hlasovanie za návrh:  3 poslanci (Mgr. Alena Dzvoníková, E. Mlynáriková,  Mgr. Milan Blahút) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 4 

Výročná správa za rok 2019 

Návrh na uznesenie č. 4 

OZ v Beluji: 

A. Berie na vedomie: Výročnú správu obce Beluj za rok 2019 (viď príloha) 

 
Hlasovanie za návrh:  3 poslanci (E. Mlynáriková, Mgr. Alena Dzvoníková, Mgr. M. Blahút) 

Proti:             0 poslancov 

Zdržal sa:            0 poslancov 

 

K bodu č. 5 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Beluj k záverečnému účtu za rok 2019  

Hlavná kontrolórka prečítala stanovisko k záverečnému účtu. V závere odporúčala schváliť 

návrh záverečného účtu  obce Beluj, podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom ,,bez 

výhrad“.(viď príloha) 

Návrh na uznesenie č. 5 

 

OZ v Beluji:  

A. Berie na vedomie: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Beluj k záverečnému účtu za 

rok 2019(viď príloha) 

 
Hlasovanie za návrh:  3 poslanci (E. Mlynáriková, Mgr. Alena Dzvoníková, Mgr. M. Blahút) 

Proti:             0 poslancov 

Zdržal sa:            0 poslancov 

 

K bodu č. 6 

A. Návrh záverečného účtu obce Beluj za rok 2019 

Starostka predložila poslancom návrh Záverečného účtu za rok 2019 (viď príloha). 

 



Návrh na uznesenie č. 6 

 

OZ v Beluji: Schvaľuje: Záverečný účet obce Beluj za rok 2019, bez výhrad (viď príloha) 

 
Hlasovanie za návrh:  3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. Alena Dzvoníková, Mgr. Milan Blahút) 

Proti:                           0 poslancov 

Zdržal sa :                   0 poslancov 

 

K bodu č. 7 

Návrh použitia rezervného fondu v roku  2020 

Starostka obce predložila návrh použitia rezervného fondu v roku 2020 na kapitálové výdavky 

v sume 10 292 eur. (viď príloha) 

  Návrh použitia rezervného fondu na rok 2020 

Obec: Beluj    
     
      
     

      Výdavky podľa  2019 

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     

131J 01.1.1. 453000 

Prostriedky z 
predchdázajúcich rokov 15 000 

     

46 01.1.1. 454001 

Z rezervného fondu 
obce  10 292 

      Prijmy celkom 25 292 
  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY       

  
01.1.1. Výkonné a 

zákonodarné orgány       

131J 01.1.1. 717002 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 15 000 

46 01.1.1. 717002 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 2 268 

46 01.1.1. 717002 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 8 024 

      Výdavky celkom 25 292 
          
          
  C. FINANČNÉ OPERACIE       
    1. Príjmové operácie     

41 01.1.1. 

                       Prevod 
prostriedkov z peňažných 

fondov     

    513001 

Bankové úvery 
krátkodobé 15 000 

          
     



 

Návrh na uznesenie č.7 

OZ v Beluji: Schvaľuje :  

A. Použitie rezervného fondu v roku 2020 (viď príloha). 

Hlasovanie za návrh :  3 poslanci (Mgr. A. Dzvoníková, Mgr. Milan Blahút,  E. Mlynáriková)      

Proti:                            0 poslancov 

Zdržal sa :      0 poslancov  

 

 

K bodu č. 8 

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020  

Starostka obce predložila návrh úpravy rozpočtu na rok 2020.(viď príloha) 

 

  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 
Obec
: Beluj    
     
      

      Výdavky podľa  2019 

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     

131J 01.1.1. 453000 

Prostriedky z 
predchdázajúcich rokov 15 000 

     

46 01.1.1. 454001 

Z rezervného fondu 
obce  10 292 

      Prijmy celkom 25 292 
  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY       

  
01.1.1. Výkonné a 

zákonodarné orgány       

131J 01.1.1. 717002 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 15 000 

46 01.1.1. 717002 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 2 268 

46 01.1.1. 717002 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 8 024 

      Výdavky celkom 25 292 
          
          
  C. FINANČNÉ OPERACIE       
    1. Príjmové operácie     

41 01.1.1. 

                       Prevod 
prostriedkov z peňažných 

fondov     

    513001 

Bankové úvery 
krátkodobé 15 000 



          

 

Návrh na uznesenie č.8 

OZ v Beluji: Schvaľuje :  

A. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 (viď príloha). 

Hlasovanie za návrh :  3 poslanci (Mgr. A. Dzvoníková, Mgr. Milan Blahút,  E. Mlynáriková)      

Proti:                            0 poslancov 

Zdržal sa :      0 poslancov  

 

K bodu č. 9 

Čerpanie rozpočtu k 21. 5. 2020 

Starostka obce predložila poslancom správu o čerpaní rozpočtu ku dňu 21. 5. 2020(viď 

príloha). 

Návrh na uznesenie č.9 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Správu o čerpaní rozpočtu ku dňu 21. 5. 2020 (viď príloha). 

Hlasovanie za návrh :  3 poslanci (Mgr. A. Dzvoníková, Mgr. Milan Blahút,  E. Mlynáriková)      

Proti:                            0 poslancov 

Zdržal sa :                    0 poslancov  

 

K bodu č. 10 

Správa nezávislého audítora za rok 2019  

Starostka obce predložila poslancom: Správu nezávislého audítora za rok 2019  

Návrh na uznesenie č.10 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: správu nezávislého audítora za rok 2019 (viď príloha). 

Hlasovanie za návrh :  3 poslanci (Mgr. A. Dzvoníková, Mgr. Milan Blahút,  E. Mlynáriková)      

Proti:                           0 poslanec 

Zdržal sa:                    0 poslanec 

 

K bodu č. 11 

Vysporiadanie pozemku SPF – zberný dvor – projekt  

Starostka obce oboznámila poslancov OZ o potrebe  pripraviť projekt na realizáciu zriadenia 

zberného dvora v obci Beluj pre potreby obyvateľov. Zriadenie zberného dvora je v súlade 

z Územnoplánovacou dokumentáciou obce Beluj z roku z roku 2017. Zberný dvor je 

verejnoprospešná stavba. Projektová dokumentácia vrátane povolení bude podkladom 

k vysporiadaniu pozemkov so SPF (viď príloha). 

Návrh na uznesenie č. 11 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Potrebu  pripraviť projekt na realizáciu zriadenia zberného     

                     dvora v obci Beluj pre potreby obyvateľov.  



 

Hlasovanie za návrh :  3 poslanci ( Mgr. Alena Dzvoníková, Mgr. Milan Blahút, Eva Mlynáriková) 

Proti:                   0 poslancov 

Zdržal sa :                   0 poslancov  

 

K bodu č. 12 

Zámena pozemku pod domom smútku  

Starostka informovala poslancov o zámere obce vysporiadať parcelu EKN 679/1 pod domom 

smútku, ktorá je vo vlastníctve: Mária Borošková, Beluj č. 35, v podiele 6/50 ( podiel 

v metroch štvorcových 18, 60 m²) formou zámeny za takú istú výmeru na parcele CKN  157.  

Návrh na uznesenie č. 12 

OZ v Beluji: Neschvaľuje: 

A. zámer obce vysporiadať parcelu EKN 679/1 pod domom smútku, ktorá je vo 

vlastníctve: Mária Borošková, Beluj č. 35, v podiele 6/50 ( podiel v metroch 

štvorcových 18, 60 m²) formou zámeny za takú istú výmeru na parcele CKN  157.  

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. Alena Dzvoníková) 

Proti:                            0 poslancov 

Zdržal sa :                    0 poslancov 

 

K bodu č. 13 

Oplotenie kompostoviska 

Starostka informovala poslancov o nevyhnutnosti zabezpečiť kompletné oplotenie  

kompostoviska. Dĺžka oplotenia cca 150 bm vrátane brány – vstupu. Predpokladaná suma 

oplotenia cca 1 000 eur – materiál. (viď príloha) 

Návrh na uznesenie č. 13 

OZ v Beluji: Schvaľuje: kompletné oplotenie  kompostoviska. Dĺžka oplotenia cca 150 bm 

vrátane brány – vstupu.   

Hlasovanie za návrh:   3 poslanci ( Mgr. Alena Dzvoníková.  Mgr. Milan Blahút,,   Eva Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

K bodu č. 14 

Spoluúčasť 5% Hasičská zbrojnica 

Starostka predložila poslancom na schválenie 5% spoluúčasť obce  v celkovej sume 2 268 eur 

na hasičskú zbrojnicu.   

 

Návrh na uznesenie č.14 

OZ v Beluji: Schvaľuje: 5% Spoluúčasť obce v sume 2 268 eur za hasičskú zbrojnicu.  

 

 



Hlasovanie za návrh:   3 poslanci ( Mgr. M. Blahút, Eva Mlynáriková, Mgr. Alena Dzvoníková) 
Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

K bodu č. 15 

Nájomná zmluva  

Starostka navrhla uzatvoriť novú Zmluvu o nájme nehnuteľnosti. (viď príloha) 

Návrh na uznesenie č. 15 

OZ v Beluji: Schvaľuje: uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti. 

Hlasovanie za návrh:   3 poslanci ( Mgr. Alena Dzvoníková.  Mgr. Milan Blahút,,   Eva Mlynáriková) 

Proti:                            0 poslancov 

Zdržal sa :                    0 poslancov  

 

K bodu č. 16 

Parkovanie v obci 

Starostka informovala poslancov o nutnosti vyriešenia otázky ohľadom parkovania v obci. 

Zároveň vyzvala poslancov OZ, aby predkladali návrhy k riešeniu pakovania v obci.  

Návrh na uznesenie č. 16 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: informácie a návrh ohľadom parkovania v obci.  

Hlasovanie za návrh:   3 poslanci ( Mgr. Alena Dzvoníková.  Mgr. Milan Blahút,,   Eva Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

K bodu č. 17 

Informácia pre poslancov  

Starostka informovala poslancov o zrealizovaných projektoch, podaných projektoch, 

o príprave kultúrnych podujatí, ako aj o akciách plánovaných na budúci rok.  (viď príloha) 

Návrh na uznesenie č. 17 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informácie pre poslancov 

Hlasovanie za návrh:   3 poslanci ( Mgr. Alena Dzvoníková.  Mgr. Milan Blahút,,  Eva Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

 

 

 

 



K bodu č. 18 

Rôzne  

A. Žiadosť o fin. výpomoc  na vydanie fotoknihy 

Starostka informovala poslancov o žiadosti o fin. výpomoc na podporu fotoknihy 

,,Spomienky ukryté vo fotografiách“. Žiadosť podala Zuzana Paukovicová, Beluj č. 100.  

Návrh na uznesenie č. 18 

OZ v Beluji: Neschvaľuje:  
                     A. 1 finančnú výpomoc na podporu fotoknihy ,,Spomienky ukryté vo fotografiách“ 

 
Hlasovanie za návrh:    3 poslanci ( Mgr. Alena Dzvoníková.  Mgr. Milan Blahút,,  Eva Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

B.1 Sponzorský dar – Lipy 

 

Starostka informovala poslancov o sponzorskom dare 5 kusov Líp veľkolistých v hodnote 452,22 eur 

od Spoločenstva urbarialistov obce Beluj – pozemkové spoločenstvo. 

 

B.2 CHKO – výrub Líp 

 

Na vyžiadanie poslanca Milana Blahúta predložila starostka poslancom stanovisko Štátnej ochrany 

prírody SR, správa CHKO Štiavnické vrchy, spolu s Rozhodnutím o výrube. 

 

B.3 Prístupová cesta ev. cintorín  

 

Starostka informovala poslancov o nevyhnutnosti urobiť novú prístupovú cestu od zadnej strany. 

Súčasná cesta na cintorín vedie cez súkromný pozemok. Majiteľ si chce svoj pozemok oplotiť, je 

ochotný časť pozemku prepustiť na prístupovú cestu .  

 

B.4 Výrub stromov na katolíckom cintoríne 

 

Pani Macková, predložila požiadavku občanov ohľadom výrubu 2 ks líp na katolíckom cintoríne. 

Obec má ako správca podať, žiadosť o výrub. 

 

B.5 Certifikát – Dobre riadená verejné správa 

 

Starostka informovala poslancov, že za účasť v projekte s názvom ,, SAPIENTA VERO HONOREM 

– Múdrosť, česť a pravda“ – realizácia auditov zákonnosti, transparentnosti a finančnej efektivity 

verejného obstarávania (VO) vo verejnej správe, obec získala certifikát (viď príloha). 

 

B.6 Prenájom  

 

Občianske združenie Beluj má záujem o prenájom budovy, hneď vedľa tržnice . 

 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: body 18 B 1., B 2., B 3., B 4., B 5., B 6.,  

 

Hlasovanie za návrh:   3 poslanci ( Mgr. Alena Dzvoníková.  Mgr. Milan Blahút,,  Eva Mlynáriková) 

Proti:                            0 poslancov 

Zdržal sa :                    0 poslancov  

 



K bodu č. 19 

Diskusia 

Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti programom OZ. Poslanci OZ navrhli, aby 

obec: 

- poslala listy všetkým, ktorí nefigurujú na zoznamoch odovzdávania plastov a papiera.   

- prešla z paušálneho na množstevný zber odpadu.  

- vypracovala VZN o odpadoch do konca roka.  

- zistila čo by stálo 5 -8 kamier, na zabezpečenie poriadku v obci.  

- upozornila občanov, že v intraviláne je zákaz používania strelných zbraní 

- poslanci M. Blahút, A. Dzvoníková navrhli zriadene obecného podniku – farmy 

- urobiť cenovú ponuku na prístrešok z Lexanu a žľaby na dome smútku 

- upozornila cestárov na prehĺbenie rigolov popri hl. ceste 3. triedy. Dažďová voda,           

   cez dvor rodiny Mackovej 

-vyžiadať informácie: Katolícky kostol – spadnutá omietka 

 

K bodu č. 20 

Záver 

Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila ustanovujúce zasadnutie OZ. 

 

V Beluji  27. 5. 2020 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 



                 Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 27. 05. 2020 

 

Dotácie na rok 2020: 

Poskytnuté: 

Nadácia COOP Jednota, 1200 eur  (súťaž dedina roka)  

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

5000 eur, 5% spoluúčasť obce ( pýtali sme na materiál) 

 

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 

 

Enviromentálny fond – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v celkovej 

sume 219 886, 44 eur 

 

Nepodporené 

FPU – Slávnostný deň obce -  4050 eur. 10%  spoluúčasť  

BBSK mestské zastupiteľstvo – č. VZN 25/2014, Slávnostný deň obce, 2400 eur. 10% sp.úč. 

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

BBSK mestské zastupiteľstvo, č. VZN 36/2019- 1470 eur. Letný tábor- Remeslo má zlaté dno   

 

Neuzavreté 

 

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

 

Enviromentálny fond – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v celkovej 

sume 219 886, 44 eur -  (Prehľad žiadateľov o poskytnutie fin. prostriedkov z dotácie 

Enviromentálneho fondu, kde minister MŽP SR nerozhodol o poskytnutí podpory) 

 

Výzvy: Začínajú sa výzvy vyhlasovať 

Iné:  

Hasičská zbrojnica: Dotácia vo výške 30 000 eur, z toho spoluúčasť 5% , 2 268 eur   

Výrub drevín- cintorín , dom smútku – čiastočne zrealizovaný výrub 

Vysadenie 5 ks lipa veľkolistá – sponzor: Spoločenstvo urbarialistov obce Beluj, - pozemkové 

spoločenstvo, lipy v celkovej hodnote 452,22 eur. 

V rozpočte je naplánovaná údržba, a rozšírenie verejného osvetlenia – 500 eur, miestneho 

rozhlasu- 800 eur, a Dom smútku, ev. cintorín údržba- 1700 eur (výmena  žľabov, prístrešok 



nad dvere, dvere, výrub líp).  Bude realizovaná oprava plota na ev. cintoríne ( stĺpiky, 

pletivo, drôt) nová prístupová cesta na ev. cintoríne od zadnej strany.  

Prebehla kolaudácia premostenia potoka pred katolíckym kostolom. 

Bude prebiehať realizácia stavby prístrešku vedľa obecného múzea prostredníctvom 

dobrovoľníkov z obce. Vopred budú informovaný obyvatelia, aby sa mohli zapojiť do tejto 

aktivity. Peniaze z Nadácie Jednota sú poskytnuté na materiál, zrealizovať dielo má komunita 

pre ktorú bude slúžiť. Dielo musí zrealizované do polovice Júna. 

Bude nevyhnutná pomoc aj pri stavbe oporných múrov za kultúrnym domom, dome smútku, 

nakoľko obec má jedného zamestnanca na PZ, ostatné práce zabezpečujeme prostredníctvom 

dohôd. Občania, ktorý budú chcieť sa zúčastniť na realizácii projektu budú informovaný 

prostredníctvom MR, webu, a úradnej tabule. 

Program obecného zastupiteľstva OZ : (viď pozvánka) 

Návrhy programu OZ pre rok 2020: 

Kompostáreň- oplotenie 

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

separovania 

VZN – riešenie parkovacej politiky v obci 

Zámena pozemkov- Intravilán – Extravilán 

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

pozemkový fond – Zberný dvor – podmienky prevodu pozemku 

Plánované podujatia  na rok 2020 

10. 1.    Činnosti starých mám počas zimných večerov pre deti a tých, ktorí si chcú      

             zaspomínať (Obecné múzeum)- zrealizované 

1. 2.       Fašiangová paráda - zrealizované 

1. 3.       75. výročie oslobodenia obce Beluj-  

 8. 3.      Oslava MDŽ - zrealizované 

 1. 5.      Stavanie mája - zrealizované 

 8. 5.      Vatra oslobodenia – CORONA  

30. 5.     MDD - Rozprávková dedinka Počúvadlo - zrušené 

6 -7. 7.   Denný letný tábor pre deti – Tvorivé dielne - neschválené 

28. 8.      75. Výročie SNP – kladenie venca  

29. 8.     Stretnutie rodákov pri príležitosti 730. výročia – presunuté na rok 2021. OZ v rámci  

              zastupiteľstva vyhodnotí danú situáciu. 

 IX/2020 Účasť na Tradičnej chuti Hontu v obci Sucháň  - pravdepodobne sa nebude konať 

XI/2020  Stretnutie jubilantov a seniorov 

XII/2020 Mikuláš/Silvester – Vítanie Nového roku  

 

Obecné brigády – kosenie, údržba verejnej zelene a iné 

 

 


