
Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 7.8. 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:  2 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 2 a 3 

Za zapisovateľa bola určená p. Eva Mlynáriková, za overovateľa zápisnice p. Anton Drímaj. 

Návrh na uznesenie: 

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

                     3. Schvaľuje za overovateľa zápisnice p. Antona Drímaja 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 4  

Kontrola prijatých uznesení z 3. riadneho zasadania OZ konaného dňa 20. 7. 2017 prečítala starostka 

obce p. Mgr. Monika Zlesíková. Z uznesení nevyplynuli žiadne termínované úlohy. 

  



Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 4. Berie na vedomie kontrolu prijatých uznesení z 3. riadneho zasadania OZ v Beluji                                                                                              

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Beluji schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Beluj č. 1/2017, ktoré 

ruší VZN č. 1/2009. Návrh VZN č. 1/2017 bol zverejnený pred schválením od 21.7. 2017 do 7. 8. 2017. 

/viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: 5. Schvaľuje VZN č. 1/2017 a ruší VZN č. 1/2009. 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 6  

Starostka obce p. Mgr. Monika Zlesíková oboznámila prítomných s čerpaním rozpočtu za II. Q. 

2017./viď príloha/  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: 6. Berie na vedomie čerpanie rozpočtu za II. Q. 2017. 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 7  

V tomto bode OZ v Beluji schválilo preplatenie dovolenky starostke obce p. Mgr. Monike Zlesíkovej za 

rok 2015 v rozsahu 25 dní v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. § 2 od. 2. /viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: 7. Schvaľuje preplatenie dovolenky starostke obce Beluj. 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 



Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 8  

Starostka obce Beluj oboznámila prítomných s podmienkami kúpy hospodárskej budovy – pajty pre 

účely použitia ako hasičská zbrojnica pre DHZ v obci Beluj. Súhrn ceny trhovej je 3.600 Eur, cena so 

zľavou pre obec Beluj je 3.500 Eur  + dar pre obec Beluj v podobe poľnohospodárskeho prístroja na 

čistenie obilia vo funkčnom stave.  /viď príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 8. Schvaľuje kúpu hospodárskej budovy - pajty v sume 3.500 eur. 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 9  

OZ v Beluji prejednalo návrh úpravy rozpočtu na rok 2017 /viď. príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 9. Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2017.  

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 10  

Starostka predložila návrh na úhradu za vypracovanie územného plánu pre obec Beluj, ktorý je 

možný splatiť v jednej alebo v dvoch splátkach  /viď príloha/ 

Návrh na uznesenie: 

OZ v Beluji: 10. Schvaľuje úhradu za vypracovanie územného plánu v jednej splátke vo výške 6.130,- 

Eur.   

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

  

 

 



K bodu č. 11  

V tomto bode starostka obce Beluj informovala prítomných o pripravovaných výzvach na projekty, 

ktoré musia byť podané v termíne do 30. 11. 2017.  Čo sa týka našej obce prichádza do úvahy 

zavedenie  prípojky na vodu do domu smútku, čistenie obecných studní, sanácia skládok odpadu, 

vybudovanie prestrešeného pódia – amfiteátra. V prípade rekonštrukcie kultúrneho domu bude 

zasielaná opakovaná žiadosť, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice má termín ukončenia I. kola do 31. 8. 

2017.  /viď. príloha/ 

 

K bodu č. 12 

Dňa 27. 7. 2017 sa konalo stretnutie kultúrnej komisie, ktorá na najbližšie obdobie pripravuje súťaž 

o najkrajšiu záhradku, dňa 29. 8. 2017 – kladenie vencov, 23. 9. 2017 – Poďakovanie za úrodu – na 

miestnej úrovni.  Bližšie k tejto akcii: začiatok o 13 hod., vystúpenie detskej folklórnej skupiny Lúčky 

zo Svätého Antona, taktiež vystúpenie detí z obce Beluj,  guľáš dodá sponzorsky p. Štefan Boroška,  

placky z tekvice bude robiť p. Anka Šemodová,  do úvahy pripadá aj predaj „Harabúrd“ z padláša. 

 

K bodu č. 13 

V diskusii reagovali prítomní na všetky prejednávané body programu. 

 

K bodu č. 14  

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

 

K bodu č. 15 

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

účasť. 

 

 

 

 

V Beluji  7. 8. 2017 

 

 

 

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

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


