
Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia 

            Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 8. 12. 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. 49 

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

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

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. Alena Dzvoníková, Mgr. Monika Zlesíková,    

Návrh na uznesenie: č. 50 

OZ v Beluji:  

A. Schvaľuje zapisovateľku: E. Mlynáriková 

                              overovateľov zápisnice: Mgr. Dzvoniková, Mgr. Zlesíková 

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

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 16. 10. 2020 (viď príloha) 

 

 



Návrh na uznesenie  č. 51 

OZ v Beluji:  

A. Berie na vedomie: Kontrolu prijatých uznesení z 4. riadneho zasadnutia OZ  

                                zo dňa 16. 10. 2020 (viď príloha)  

 

Hlasovanie za návrh:    2   poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mynáriková) 

Proti:                             0   poslancov 

Zdržal sa :                     0   poslancov 
 

K bodu č. 4 

Informatívna správa pre poslancov 

Starostka predložila poslancom OZ Informatívnu správu. 

Návrh na uznesenie č. 52 

OZ v Beluji: 

A. Berie na vedomie  

Informatívnu správu pre poslancov OZ v Beluji (zaslaná e-mailom, viď príloha) 

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

Proti:             0   poslancov 

Zdržal sa:            0   poslancov 

 

K bodu č. 5 

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatkoch za KO a drobné stavebné odpady ....  

Starostka predložila návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatkoch,  VZN č. 2/2020 

zverejnené dňa: 23. 11. 2020  (materiál zaslaný e- mailom, viď príloha) 

Návrh na uznesenie č.53 

OZ v Beluji:  

Schvaľuje: A. VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady na území obce Beluj 

Hlasovanie za návrh:       poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mlynáriková)                                                                                                    
Proti:                  poslancov 

Zdržal sa:                 poslanec   

 

K bodu č. 6 

Stanovisko hl. kontrolórky obce Beluj k návrhu rozpočtu pre roky 2021, 2022, 2023 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom stanovisko k návrhu rozpočtu pre roky 2021, 

2022, 2023  

Návrh na uznesenie č. 54 

OZ v Beluji: Berie na vedomie  

A. Stanovisko hl. kontrolórky obce Beluj k návrhu rozpočtu pre roky 2021, 2022, 2023    

(viď príloha) 



 

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

Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov 

 

K bodu č. 7 

Návrh rozpočtu pre roky 2021, 2022, 2023 

Starostka obce predložila Návrh rozpočtu pre rok 2021, 2022, 2023  (materiál zaslaný e-

mailom, viď príloha) 

Návrh na uznesenie č. 55 

OZ v Beluji:  

A. Schvaľuje: rozpočet pre rok 2021 nasledovne: 

 

1. Bežný rozpočet 

- Príjmy             67 800,- eur 

- Výdavky       67 800,- eur 

2. Kapitálový rozpočet 

- Príjmy                0,-eur 

- Výdavky                    4 500,-eur 

3. Finančné operácie 

- Príjmy          4 500,-eur 

- Výdavky                0,-eur 

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

Proti:                            0     poslancov 

Zdržal sa :                    0     poslancov  

 

B. Berie na vedomie 

1. Výhľadový viacročný rozpočet obce Beluj pre roky 2022, 2023 

 

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

Proti:                             0    poslancov 

Zdržal sa :                     0    poslancov  

 
 

K bodu č. 8 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020   

Starostka obce predložila: Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 (materiál zaslaný e-mailom, viď 

príloha)  

Návrh na uznesenie č.56 

OZ v Beluji: Schvaľuje:  

A. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 



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

Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov  

 

K bodu č. 9 

Rozpočtové opatrenie č.2/2020 

Starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.2/2020 ( materiál zaslaný e-mailom, viď 

príloha)  

Návrh na uznesenie č.57 

OZ v Beluji: Schvaľuje:  

A. Rozpočtové opatrenie č.2/2020 

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

Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov  

 

K bodu č. 10 

Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2020   (viď príloha)                                                                                                                      

 

Návrh na uznesenie č. 58 

OZ v Beluji: Schvaľuje:  

A. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2020 

  

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

Proti:                            0   poslancov 

Zdržal sa :                    0   poslancov  

 

K bodu č. 11 

Čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2020    

Starostka predložila poslancom čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2020 (viď príloha)  

Návrh na uznesenie č. 59 

OZ v Beluji: Berie na vedomie:  

A. Čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2020    

Hlasovanie za návrh : 2    poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mlynáriková)                                                                                                           
Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov  

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 12 

Zvoz komunálneho odpadu    

Starostka informovala poslancov OZ, že zvoz komunálneho odpadu nám bude aj naďalej 
zabezpečovať Mestský podnik BS – Technické služby, nakoľko pri predložení cenovej ponuky, ktorú 
sme prerokovávali na 4. riadnom zasadnutí OZ, cenu ponuku ktorú nám vtedy predložili bola vrátane 
započítania nákladov na triedenie komunálneho odpadu. Nakoľko sa to oddialilo (prechodné 
obdobie), Ms. Pod. TS BS nám opätovne predložili novú cenovú ponuku na rok 2021, ktorá je rovnako 
cenovo výhodná ako od firmy Bzenex BMP, s.r.o. 

Z tohto dôvodu navrhla za:  

a) zrušiť Uznesenie č. 47/2020 písmeno C. 

1. Výpoveď zo zmluvy o dielo na zber, prepravu a zneškodnenie odpadov Technické služby 

mestský podnik Banská Štiavnica zo dňa 18. 2. 2019 

b) predĺžiť spoluprácu s Technickými službami mestský podnik Banská Štiavnica 

 

Návrh na uznesenie č. 60 

OZ v Beluji: Schvaľuje: 

A. 1.  zrušenie Uznesenia č. 47/2020 písmeno C. 

          Výpoveď zo zmluvy o dielo na zber, prepravu a zneškodnenie odpadov Technické     

          služby mestský podnik Banská Štiavnica zo dňa 18. 2. 201 

 
Hlasovanie za návrh : 2    poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mlynáriková)                                                                                                           
Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov  

 

B. 1. predĺženie spolupráce s Technickými službami mestský podnik Banská Štiavnica 

Hlasovanie za návrh : 2    poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mlynáriková)                                                                                                           
Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov  

 

K bodu č. 13 

Kuchynský odpad   

Starostka informovala poslancov OZ, že v prípade ak by nepodpísali zmluvy o domácom 

kompostovaní všetci, čiže 100%, je nutné riešenie tejto otázky, nakoľko zabezpečenie vývozu 

kuchynského odpadu je spoplatnené. Súčasné zvýšenie poplatku za  komunálny odpad súvisí 

s reálnym nákladom za vývoz komunálneho odpadu  v roku 2020. Náklady za prípadný vývoz 

kuchynského odpadu v prípade, že by nepodpísali všetci zmluvu o domácom kompostovaní 

nie sú premietnuté vo zvýšenom poplatku za KO pre rok 2021. Ďalšie opätovné zvyšovanie 

poplatku za komunálny odpad nás bude čakať aj v roku 2021, nakoľko budeme musieť 

pripočítať aj vývoz kuchynského odpadu. 

Návrh na uznesenie č. 61 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informácie o kuchynskom odpade 

Hlasovanie za návrh : 2    poslanci  (Mgr. Dzvoníková, Mlynáriková)                                                                                                           
Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov  



 

K bodu č. 14 

Zberný dvor   

Starostka informovala poslancov o ohľadom podania žiadosti na  Enviromentálny fond – 

projekt zriadenia Zberného dvora  v obci pre potreby obyvateľov. (materiály zaslané e-

mailom, viď príloha)  

Návrh na uznesenie č. 62 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informácie o priebehu podávania žiadosti na Zberný dvor 

Hlasovanie za návrh : 2    poslanci (Mgr. Dzvoníková, Mlynáriková)                                                                                                           
Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov  

 

K bodu č. 15 

Rôzne   

A. Odmeny  

Poslankyňa Mgr. Alena Dvoníková, predložila návrh na schválenie odmeny pre ekonómku 

pani Arvayovú vo výške 500 eur.  

Návrh na uznesenie č.63 

OZ v Beluji: Schvaľuje  

A. Odmenu pre ekonómku pani Arvayovú v sume 500 eur. 

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

Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0   poslancov  
 

B. Žiadosť o preplatenie dovolenky za rok 2019 

 

 

OZ v Beluji: Schvaľuje  

A. Preplatenie dovolenky za rok 2019  

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

Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov  

 
C. Poľovné združenie – poľovný odpad 

 

Na základe podnetu poslankyne p. Mlynárikovej, bude vykonaná obhliadka ohľadom 

nakladania pozostatkov z ulovených zvierat. Obhliadku vykonajú poslanci obecného 

zastupiteľstva  na mieste spracovania a na mieste uloženia pozostatkov ulovenej zveri. 

Obhliadka môže byť vykonaná v dňoch 29 -31. 12. 2020 alebo v termíne 4-8. 1. 2021.Treba 

stanoviť termín, ktorý bude vyhovovať všetkým zúčastneným stranám. 

 

 



OZ v Beluji: Berie na vedomie 

A. 1. Vykonanie obhliadky na mieste spracovania a na mieste likvidácie ostatkov      

ulovenej zveri.  

 

Schvaľuje 

 

B. 1. Termín obhliadky bude dňa:  5.1.2021  

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

Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov  

 

C. Zámena pozemkov RD Prenčov 

 

Starostka opäť pripomenula, že ešte nie je uzavretá zámena pozemkov, napriek tomu 

že v roku 2019 bola uznesením č. 23/2019, schválená zámena pozemkov bod 

budovami RD Prenčov, za pozemky, ktoré vlastní RD Prenčov v intraviláne obce po 

splnení zákonom stanovených podmienok uvedeným v § 9a ods. 8 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení. Materiál na najbližšie  OZ 

bude zaslaný e- mailom, (jedná sa o znalecký posudok), ktorý dalo vypracovať RD 

Prenčov.  Na najbližšie OZ príde vedenie RD – Prenčov, vysvetliť prečo je pre nich 

dôležitá zámena pozemkov. Predpokladaný termín OZ bude v mesiaci Február/Marec. 

 

 

OZ v Beluji: Berie na vedomie 

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

Proti:                           0    poslancov 

Zdržal sa :                   0    poslancov  

 

 

K bodu č. 16 

Diskusia 

Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti s programom OZ.  

 

K bodu č.17 

Záver 

 

 

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

Overovatelia: Mgr. Dzvoníková        ....................................                   

           Mgr. Zlesíková            .................................... 

 



Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 8. 12 2020 

 

Dotácie na rok 2020: 

Poskytnuté: 

 

ŠOP SR – POP – Náučné tabule – zrealizovaný. Tabule sme obstarali za 2700 eur, 5 % 

spoluúčasť, umiestnené sú v lokalitách Banište v smere na Kiepu, pri zástavke na Širokú lúku, 

v časti Rakytina – Sitno, centrum obce a v časti Pastierske lúky – Staré Hory 

 

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 nové, 

o ďalšom krokoch budete informovaný na OZ 

 

BBSK – projekt na obnovu technického vybavenia v kultúrnom dome – 10% spoluúčasť 

 

Bude sa podávať  
 

- do 15.12.2020, žiadosť na Enviromentálny fond – projekt Zberného dvora, spoluúčasť 5%    

  čo predstavuje sumu cca 3 640 eur 

  Projektová dokumentácia: Zberný dvor – bolo vydané stavebné povolenie 

 

- na SAŽP – POD- podá sa projekt v závislosti od výzvy (ešte nie je zverejnená – môžete dať      

  návrhy čo by sme mohli dať urobiť) 

 

Nepodporené 

Výzvy: 

Iné:  

Oprava plota na ev. cintoríne ( stĺpiky, pletivo, drôt) – oplotenie sa bude realizovať 

v novom roku.  Oplotenie kompostoviska – realizácia v novom roku. 

Program obecného zastupiteľstva OZ : (viď pozvánka) 

Zvoz komunálneho odpadu – podpísanie zmluvy, cena za zvoz KO je garantovaná na 1 rok 

(ceny porastú opäť aj v budúcom roku) 

Zmena zákona od 1.1.2020 – kuchynský odpad  

Kuchynský odpad – je dôležite, aby Zmluvy o domácom kompostovaní podpísali všetci (čiže 

100% domácností).  

V predloženom návrhu VZN č. 2/2020 sa v prípade, že zmluvu nepodpíše 100% domácností, 

ani neuvažovalo. Zvýšený poplatok sa odvíja od reálneho množstva vyprodukovaného 

komunálneho odpadu v roku 2020, treba si uvedomiť, že v tomto roku sme mali 1 vývoz 

VKK. 



 

                                                 

 

Zámena pozemkov- Intravilán – Extravilán – v riešení, bude pokračovať v roku 2021 

 

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

pozemkový fond – podmienky prevodu pozemku – v riešení, pokračovanie v roku 2021 

Podujatie v obci:  

Plánované podujatia  na rok 2020 

Dňa 26.11. 2020 našim obyvateľom rozniesli zamestnanci obce kúsok pečenej klobásky 

a hurky. 

Vianočná kapustnica trochu inak - dňa 27. 11. 2020 sa roznášala predvianočná kapustnica 

našim občanom do takmer každej domácnosti. 

Mikuláš - v sobotu 5. 12. 2020 o 16 hodine bude Mikuláš rozdávať balíčky našim deťom na 

námestí pri stromčeku. Mikuláš sa len zastaví, rozdá balíčky a rozlúči sa s našimi deťmi.  

50. týždeň v roku – bude zaujímavý tým, že budú obdarovaní  naši seniori a jubilanti 

. 

 

 

 

 

 

 


