Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 30. 3. 2021
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 doplnila program obecného zasadnutia o bod č. 9 Komunitný plán sociálnych služieb
obce Beluj pre roky 2021 – 2026. Ostatné body v programe sa posúvajú. V bode – Rôzne
bude zameraný na čierne skládky v obci.
Diskusia: Mgr. M. Blahút, aby bod rôzne bol venovaný čiernym skládkam v obci.
Návrh na uznesenie č. 17
OZ v Beluji: 1. Schvaľuje program rokovania.( viď pozvánka)
Hlasovanie za návrh: 3
Proti:
0
Zdržal sa:
0

poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, E. Mlynárikova )
poslancov
poslancov

K bodu č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená. p. E Mlynáriková
Za overovateľov zápisnice: Mgr. A. Dzvoníková, Mgr. M. Blahút
Diskusia: Bez pripomienok
Návrh na uznesenie: č. 18
OZ v Beluji:
A. Schvaľuje zapisovateľku: p. E. Mlynáriková
overovateľov zápisnice: Mgr. Dzvoníková, Mgr.. Blahút
Hlasovanie za návrh: 3
Proti:
0
Zdržal sa:
0

poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková )
poslancov
poslancov

K bodu č. 3
Kontrola prijatých uznesení.
Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení z 1. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 8. 3. 2021 (viď príloha)
Diskusia: Bez pripomienok
Návrh na uznesenie č. 19
OZ v Beluji:
A. Berie na vedomie: Kontrolu prijatých uznesení z 5. riadneho zasadnutia OZ
zo dňa 18. 2. 2021 (viď príloha)
Hlasovanie za návrh: 3
Proti:
0
Zdržal sa :
0

poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková )
poslancov
poslancov

K bodu č. 4
Informatívna správa pre poslancov
Starostka predložila poslancom OZ Informatívnu správu.
Diskusia: Bez
Návrh na uznesenie č. 20
OZ v Beluji:
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu pre poslancov OZ v Beluji (viď príloha)
Hlasovanie za návrh: 3
Proti:
0
Zdržal sa:
0

poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková)
poslancov
poslancov

K bodu č. 5
Návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce Beluj
Starostka Mgr. M. Zlesíková odovzdala slovo jedinej kandidátke na funkciu hlavného
kontrolóra Ing. Lívii Oláhovej, ktorá sa v časovom úseku 10 minút prezentovala. Uviedla, že
funkciu hlavného kontrolóra obce Beluj vykonáva od roku 2015, kedy nastúpila do
pracovného pomeru. Prácu hlavného kontrolóra som vykonávala v súlade s ustanoveniami
zákona hlavne zákona č. 369/1990 Zb. Od roku 2017 pôsobím ako hlavná kontrolórka aj
v obciach Dekýš a Vysoká. Neustále si dopĺňam svoje vedomosti, absolvovaním odborných
školení, ktoré sa týkajú legislatívnych zmien. Voľba hlavného kontrolóra bola verejná. Mgr.
M. Zlesíková – predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia v bode A. a B.
Predsedníčka volebnej komisie Mgr. A. Dzvoníková, spolu s členmi Mgr. M. Blahútom a E.
Mlynárikovou vyhotovili a podpísali zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra obce Beluj.
Ing. Lívia Oláhová sa poďakovala za prejavenú dôveru, ktorú dostala. Svoju prácu budem
vykonávať v súlade s legislatívou. Zároveň však požiadala obecné zastupiteľstvo o schválenie

inej zárobkovej činnosti v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. ., nakoľko prácu, ktorú budem
vykonávať je na úväzok 0,05.
Mgr. M. Zlesíková predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia v bode C.
a doplnila text uznesenia v bode D.
Návrh na uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie :
Že do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Beluj sa prihlásil len
jeden kandidát, ktorý splnil podmienky stanovené uznesením obecného zastupiteľstva
č. 7/2021 zo dňa 8.3.2021 pre voľby hlavného kontrolóra a to: 1. Ing. Lívia Oláhová
Hlasovanie za návrh: 3
Proti:
0
Zdržal sa:
0

poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková)
poslancov
poslancov

B. Schvaľuje:
spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov takto:
1. Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná verejným hlasovaním
2. Pred hlasovaním sa kandidát bude prezentovať pred poslancami obecného
zastupiteľstva v časovom intervale max. 10 minút
3. Poslanci budú hlasovať o jednom kandidátovi a to:
1. Ing. Lívia Oláhová
Hlasovanie za návrh: 3
Proti:
0
Zdržal sa:
0

poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková)
poslancov
poslancov

C. Schvaľuje
v zmysle § 18 a a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Beluj Ing. Líviu Oláhovú, na pracovný
úväzok 0,05 – 2 hodiny týždenne (8 hodín mesačne), s navýšením mzdy o 30%
Výsledok verejného hlasovania:
-

Počet prítomných poslancov 3
Za uvedeného kandidáta hlasovali 3 poslanci

Hlasovanie za návrh: 3
Proti:
0
Zdržal sa:
0
-

poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková)
poslancov
poslancov

D. Súhlasí
s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluj
Hlasovanie za návrh : 3 poslanci ( Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková)
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa :
0 poslancov

K bodu č. 6
Zásady poskytovania finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Starostka predložila na schválenie: Zásady poskytovania finančného príspevku pri narodení
dieťaťa. ( materiál bol zaslaný e- mail, viď príloha)
Diskusia: Mgr. Dzvoníková sa opýtala od čoho sa odvíja výška poskytovaného príspevku.
Výška príspevku závisí od výšky rozpočtu obce, schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.
Návrh na uznesenie č. 22
OZ v Beluji: Schvaľuje
A. Zásady poskytovania finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Hlasovanie za návrh : 3 poslanci ( Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková)
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa :
0 poslancov
K bodu č. 7
Čerpanie rozpočtu k 29.3. 2021
Starostka predložila poslancom čerpanie rozpočtu k dňu: 29.3.2021. (materiál zaslaný e-mail,
viď príloha)
Diskusia: Bez pripomienok
Návrh na uznesenie č. 23
OZ v Beluji: Berie na vedomie
A. Čerpanie rozpočtu k 29.3. 2021
Hlasovanie za návrh : 3 poslanci ( Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková)
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa :
0 poslancov
K bodu č. 8
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
za rok 2020
Starostka predložila poslancom Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov verejného funkcionára za rok 2020. (viď príloha)
Diskusia: Bez pripomienok
Návrh na uznesenie č. 24
OZ v Beluji: Berie na vedomie
A. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára za rok 2020

Hlasovanie za návrh : 3 poslanci ( Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková)
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa :
0 poslancov
K bodu č. 9
Komunitný plán sociálnych služieb obce Beluj 2021 - 2026
Starostka predložila poslancom Komunitný plán sociálnych služieb obce Beluj 2021 – 2026,
na prerokovanie a následné schválenie. (materiál zaslaný e-mailom, viď príloha)
Diskusia: Bez pripomienok
Návrh na uznesenie č. 25
OZ v Beluji: Schvaľuje
A. Komunitný plán sociálnych služieb obce Beluj 2021 – 2026 bez pripomienok
Hlasovanie za návrh : 3 poslanci ( Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková)
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa :
0 poslancov
K bodu č. 10
Rôzne
Aktuálnou témou s príchodom jari je aj vytváranie čiernych skládok v obci. Nezodpovednosť
občanov, ktorí svoj odpad zo záhrad ( konáre, suchá tráva a iný odpad) a domácností vyvážajú
na pozemky svojich susedov. Nehlásenie sa k svojmu odpadu, ako aj neochota opýtať vedenia
obece, kde a ako takýto odpad umiestniť alebo ako sním naložiť.
Diskusia: Mgr. M. Blahút, navrhol zakúpenie fotopascí.
Starostka navrhla, aby sa postupne do obce nakúpil kamerový systém. Tak tiež informovala
poslancov, že sa urobí prieskum na obstaranie kamerového systému, prípadne fotopascí.
Pokiaľ sa čierne skládky budú vyskytovať aj naďalej, túto problematiku budeme riešiť
prostredníctvom okresného úradu: odbor Životného prostredia v Banskej Štiavnici a polície.
Návrh na uznesenie č. 26
OZ v Beluji: Berie na vedomie
A. Prieskum trhu ohľadom kamerového systému alebo fotopascí, do najbližšieho
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za návrh : 3 poslanci ( Mgr. Dzvoníková, Mgr. Blahút, Mlynáriková)
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa :
0 poslancov

K bodu č. 11
Diskusia
Mgr. Dzvoníková navrhla, aby dotazník, ktorý bol zozbieraný od občanov bol vyhodnotený
v obecných novinách. Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti s programom OZ.

K bodu č.12
Záver

Dňa: 30. 3. 2021

Zapisovateľ: E. Mlynáriková

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

Overovatelia: Mgr. A. Dzvoníková ....................................
Mgr. M. Blahút

