
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 6. 4. 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  s 1. riadneho OZ konaného  

dňa 17. 3. 2018 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie: KPU z 1. riadneho OZ zo dňa 17. 3. 2018 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 5 

VZN č. 1/2018 o Ochrane ovzdušia  a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania  

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: Schvaľuje: VZN č. 1/2018 o Ochrane ovzdušia  a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania (viď príloha) 

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

Proti:                  0 poslancov 

Zdržal sa :          0 poslancov 

 

K bodu č. 6 

VZN č. 2/2018 o sociálnych službách  

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: Schvaľuje: Návrh VZN č. 2/2018 o sociálnych službách (viď príloha) 

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

Proti:                  0 poslancov 

Zdržal sa :          0 poslancov 

 

 

 

 

 



K bodu č. 7 

Darovacia zmluva k pozemku. 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Schvaľuje:  Darovaciu zmluvu k pozemku  v katastrálnom území Beluj, zapísanej na LV č. 

225, a to pozemku – parcele registra “E“ parc. č. 2644/1 o výmere 128 m², záhrady uvedená 

nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve darcu p. Ladislava Ladivera. (viď príloha) 

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

Proti:                   0 poslancov  

Zdržal sa :           0 poslancov 

 

K bodu č. 8  

Traktor - kúpa 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: nerozhodlo. Rozhodnutie sa odkladá na najbližšie obecné zastupiteľstvo. (Typy traktorov, 

a pod., viď príloha) 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

 

K bodu č. 9 

Informatívna správa pre poslancov OZ  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie : Informatívnu správu pre poslancov  OZ , ktorá je súčasťou zápisnice. 

Zverejnená na webovej stránke obce. 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

 

 

 



K bodu č. 10 

Rôzne 

Návrh na uznesenie 

OZ v Beluji: berie na vedomie: vôľu založiť Občianske združenie obce Beluj 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 11 

Diskusia 

Všetci prítomný sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ. Viď príloha. 

 

K bodu č. 12 

Schválené uznesenia 

Obecnému zastupiteľstvu boli prečítané v sumáre všetky schválené návrhy uznesení. 

K bodu č. 13  

Záver 

Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila 2.riadne zasadnutie OZ v roku 2018. 

V Beluji  6. 4. 2018 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

6.4.2018  

Zoznam dotácií -spoluúčasť      

        

      spolufinancovanie 

     celkové vlastné  

        

2018        

Nadácia Slsp. Projekt: Zelené zátišie             5000         1000  
Bezpečnostný projekt: v zmysle 

zákona č.122/2013 a nového 

zákona č. 18/2018-o ochrane 

osobných údajov, 24 eur s DPH             288 € 

 

ročne 

        

Návrh na uchádzanie a  vypracovanie projektových dokumentácií + žiadosti 

        

Rekonštrukcia obecných ciest - MASS, PRV, IROP (čaká sa 
na rozpočet)  0 kapitálové 

 
 
     

Iné 
Darovanie pozemku od p.L. Ladivera jedná sa o parcelu registra E parc. 
č. 2644/1 o výmere 128 m² 
Žiadosť o výmenu stĺpov el. vedenia na SSE- distribúcia: odpoveď zo 
dňa 26.3.2018- navrhnú riešenia na odstránenie nežiaducích stavov 
(viď príloha) 
Pripravený návrh zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej 
služby( viď príloha) 
Návrh VZN o soc. službách č.2/2018 
V obci dňa 26.4.2018 bude pracovné stretnutie primátorky a starostov, 
hostí  z regiónu Banská Štiavnica 
Dňa 14.4 alebo 21.4.2018 sa bude v obci realizovať výsadba okrasných 
drevín, krov a kvetov, ktoré nám sponzorsky venuje rodina Pargáčová, 

-  
 

Pripravované akcie v našej obci 

Obecná brigáda - jarné upratovanie 

Stavanie Mája 

Vatra 

Pracovné stretnutie ohľadom znovu vydania knižnej publikácie o obci Beluj 

s fotodokumentáciou pri príležitosti 730. výročia 

 

 



 


