
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 29. 6. 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. Nebol 

predložený žiadny návrh na doplnenie bodov do programu. 

Návrh na uznesenie č. 19 

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. 20 

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 1. riadneho zasadnutia OZ 

konaného dňa 27. 5. 2020 (viď príloha) 



Návrh na uznesenie  č. 21 

OZ v Beluji:  

A. Berie na vedomie: Kontrolu prijatých uznesení z 1. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 27. 5. 

2020 (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 

Kúpa pozemkov pod Domom smútku 

Návrh na uznesenie č. 22 

OZ v Beluji: 

A. Schvaľuje  

1. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na základe: Obec Beluj ako kupujúci nadobudne do svojho 

vlastníctva od predávajúcej  Mária Borošková, nar.: 18. 2. 1977, trvale bytom Beluj č. 20, 969 

01 Beluj, SR  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/50 na nehnuteľnostiach vedených 

katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Štiavnica, nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Beluj, obci Beluj, okrese Banská Štiavnica, zapísaných na LV č. 63, a to za  

a) pozemku – parcely registra “C“ parc. č. 39 o výmere 67 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, 

b) pozemku – parcely registra “E“ parc. č. 679/1 o výmere 88 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, 

Celková výška kúpnej ceny spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6/50  je 380 eur, pričom 

obec Beluj uhradí správny poplatok návrhu na vklad vo výške 66 eur. (viď príloha) 

 (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 

Oplotenie pozemkov – ev. cintorín, komostáreň  

Starostka predložila cenové kalkulácie za oplotenie ev. cintorína a kompostárne. Informovala 

poslancov, že treba rátať z výdavkami za realizáciu, cenové kalkulácie sú vyčíslené len za 

materiál. (viď prílohy) 

Návrh na uznesenie č.23 

 

OZ v Beluji:  

Schvaľuje:  
A. Výdavky na opravu oplotenia ev. cintorína  v sume 212 eur 

B. Výdavky na oplotenie kompostárne v sume 976,72 eur 

 
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. Vypracovanie projektovej dokumentácie – Zberný dvor 

Starostka predložila víťaznú cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu zberného dvora. 

Cena vypracovania projektovej dokumentácie je 400 eur. (viď príloha). 

Návrh na uznesenie č. 24 

OZ v Beluji: Schvaľuje: Vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 400 eur. (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 

Nákup kuka nádob na separovaný zber, ZKO 

Starostka obce predložila návrh o nutnosti zakúpenia nádob na separovaný zber. Predložila aj 

cenník za kuka nádoby (viď príloha) 

Návrh na uznesenie č.25 

OZ v Beluji: Schvaľuje : Nákup kuka nádob na separovaný zber a ZKO 

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

Proti:                            0 poslancov 

Zdržal sa :                    0 poslancov  

 

 

K bodu č. 8 

Revitalizácia verejných priestranstiev: POD SAZP, spolufinancovanie   

Starostka obce predložila  cenovú kalkuláciu realizácie projektu ,,Revitalizácia verejných 

priestranstiev“ – POD SAZP,  Spolufinancovanie  spolu s 5% spoluúčasťou je v celkovej 

sume je  1386,78 eur. Rozpočet predstavuje náklady na materiál. (viď príloha) 

Návrh na uznesenie č.26 

OZ v Beluji: Schvaľuje : Finančné prostriedky v sume 1386,78 eur na spolufinancovanie 

projektu: Revitalizácie verejných priestranstiev. (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 

Informácia pre poslancov  



Starostka informovala poslancov o priebehu realizácie projektov, podaných projektoch, 

o plánovaných  kultúrnych podujatiach, ako aj o ďalších činnostiach  plánovaných v obci – 

dobrovoľné brigády, o nevyhnutnosti pomoci komunity pri realizácii komunitných 

projektoch. (viď príloha) 

Návrh na uznesenie č. 27 

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. 10 

Rôzne  

A. Návrh odkúpenia pozemku - zachovať zadnú bránu na ev. cintoríne 

Starostka informovala, že je možnosť odkúpiť časť pozemku do vlastníctva obce od pána 

Proroka, aby sa zachoval vstup do cintorína zo zadnej strany. Zastupiteľstva sa zúčastnila pani 

E. Proroková, ktorá priniesla aj mapy na ktorej bola vyznačená časť, ktorú by boli obci 

ochotný odpredať. Obecné zastupiteľstvo, vyslovilo názor, že pozemok nie je nutné odkúpiť, 

stačí ak bude zachovaná len zadná bránička z boku, nakoľko je postačujúca vstupná brána na 

ev. cintorín.  

Návrh na uznesenie č. 28 

OZ v Beluji: Neschvaľuje:  
                     A. 1 Odkúpenie časti pozemku  

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

B. Zámena pozemkov – Obec/Prorok 

 

Pani E. Proroková predložila návrh na zámenu pozemkov (viď príloha) 

 

OZ v Beluji: Berie na vedomie:  

                     B. 1 Zámenu pozemkov   

 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

  

C. Vytvorenie pracovného miesta pre M. Zlesíka  

 

Starostka predložila návrh vytvoriť pracovné miesto pre M. Zlesíka, nakoľko je nutné realizovať 

projekty: stavba oporných múrov pri ev. cintoríne, za obecným úradom, realizácie stavby prístrešku, 

realizácia výmeny a doplnenia dažďových rigiolov v celej obci. Starostka vysvetlila poslancom, že je 

nutné tieto projekty zrealizovať, treba si uvedomiť , že zamestnať ľudí cez  projekt UPSVaR je 

v súčasnosti nereálne, nakoľko na UPSVaR nie sú žiadne projekty, cez ktoré by sme mohli niekoho 



zamestnať. Všetko je teraz presunuté a spomalené pre KORONA vírus. Z týchto dôvodov predložila 

na schválenie zamestnať M. Zlesíka na Pracovnú zmluvu, nakoľko je v príbuzenskom vzťahu. 

 

OZ v Beluji: Schvaľuje  

C.1 Zamestnať M. Zlesíka na Pracovnú zmluvu   

 

Hlasovanie za návrh:    2 poslanci ( Mgr. Alena Dzvoníková,  Eva Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov  

Zdržal sa :                     1 poslanec (Mgr. Milan Blahút) 

0 poslancov  

 

 

K bodu č. 19 

Diskusia 

Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti programom OZ. Pán O. Macko navrhol 

poslaneckému zboru a starostke, aby išli skontrolovať poldre, ktoré boli zrealizované v roku 

2013. Ďalšou témou bolo premiestnenie Pomníka padlých na dôstojnejšie miesto v obci. 

Pomník stojí hneď pred vchodom do kultúrneho domu, čo nie je najlepšie miesto, počas 

konania kultúrnych akcií. Padol návrh, že pomník by mohol mať dôstojnejšie podmienky na 

ploche hneď vedľa Domu smútku.  

 

K bodu č. 20 

Záver 

Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila ustanovujúce zasadnutie OZ. 

 

V Beluji  29. 6. 2020 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



                 Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 29. 06. 2020 

 

Dotácie na rok 2020: 

Poskytnuté: 

Nadácia COOP Jednota, 1200 eur  (súťaž dedina roka) – 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. 

 

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

5000 eur, 5% spoluúčasť obce ( pýtali sme na materiál) – čakáme na výzvu k podpisu 

zmluvy  

 

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 –zatiaľ nevieme nič nove, 

o ďalšom krokoch bude informovaný na OZ 

 

Nepodporené 

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

neuzavreté 

 

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

neuzavreté 

 

Výzvy: Začínajú sa výzvy vyhlasovať 

Iné:  

Bude realizovaná oprava plota na ev. cintoríne ( stĺpiky, pletivo, drôt) nová prístupová 

cesta na ev. cintoríne od zadnej strany.  

Kúpa pozemkov pod domom smútku 

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) 

Kompostáreň, evanjelický cintorín- oplotenie 



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

separovania – nákup kuka nádob plastových na zmesový komunálny odpad na základe 

objednávky od občanov. Nákup chýbajúcich kuka nádob na triedený zber. 

VZN – riešenie parkovacej politiky v obci – pripravuje sa 

VZN - množstevný zber – pripravuje sa 

Zámena pozemkov- Intravilán – Extravilán - v riešení 

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

pozemkový fond – Zberný dvor – podmienky prevodu pozemku – v riešení 

Plánované podujatia  na rok 2020 

28. 8.      75. Výročie SNP – kladenie venca  

XI/2020  Stretnutie jubilantov a seniorov 

XII/2020 Mikuláš/Silvester – Vítanie Nového roku  

 

Obecné brigády – kosenie, údržba verejnej zelene a iné 

 

 

 


