
                                            Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia 
                                 Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 27. 11. 2016 
 
 
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny 
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky 
 
K bodu č. 1 
Zasadnutie OZ zahájila a viedla starostka obce Bc. Monika Zlesíková, ktorá prítomných oboznámila 
s programom rokovania a skonštatovala, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Do 
programu sa dodatočne doplnili nasledovný bod:  Kontrola prijatých uznesení 
                                                                                            
Návrh na uznesenie: 
OZ v Beluji: 1. Schvaľuje program rokovania, doplnený o uvedený bod. 
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci 
Proti:                            0 poslancov 
Zdržal sa:                     0 poslancov 
 
K bodu č. 2 a 3 
Za zapisovateľku bola určená p. Eva Mlynáriková, za overovateľov zápisnice p. Tatiana Drímaj Recká 
a p. Anton Drímaj. 
Návrh na uznesenie: 
OZ v Beluji: 2. Určuje zapisovateľku p. Evu Mlynárikovú 
                     3. Schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Antona Drímaja a p. Tatianu Drímaj Reckú 
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci 
Proti:                            0 poslancov 
Zdržal sa:                     0 poslancov 
 
K bodu č. 4 – doplnený bod – Kontrola prijatých uznesení 
Uznesenia z 4. riadneho zasadania OZ konaného dňa 11.10. 2016  prečítala starostka obce p. Bc. 
Monika Zlesíková. Z uznesení nevyplynuli žiadne termínované úlohy.  



OZ v Beluji: 6./ b – Schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017 
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci 
Proti:                            0 poslancov 
Zdržal sa:                     0 poslancov 
K bodu č. 7 – Návrh rozpočtu pre roky 2017, 2018, 2019 /bod č. 5 v programe na pozvánke/ 
OZ v Beluji prerokovalo návrhy rozpočtov pre roky 2017,2018,2019 /viď. príloha/, ktoré boli následne 
zverejnené a dané do pripomienkovania širokej verejnosti. Vyvesené 28. 11. 2016 na úradnej tabuli, 
uverejnené na web. stránke obce 29. 11. 2016. 
Návrh na uznesenie:  
OZ v Beluji: 7. Schvaľuje návrh rozpočtu pre roky 2017, 2018, 2019 
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci 
Proti:                            0 poslancov 
Zdržal sa:                     0 poslancov  
K bodu č. 8 – Návrh VZN o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných 
priestranstvách obce /bod č. 6 v programe na pozvánke/ 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o parkovaní na miestnych komunikáciách a verejných 
priestranstvách obce nebol obecným zastupiteľstvom schválený v plnom rozsahu. 
Návrh na uznesenie: 
OZ v Beluji: 8. Schvaľuje návrh VZN o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 
a verejných priestranstvách v území obce Beluj. 
Hlasovanie za návrh: 0 poslanci 
Proti:                            3 poslancov 
Zdržal sa:                     0 poslancov 
 
K bodu č. 9 –Rôzne /bod č. 8 v programe na pozvánke/ 
Úvodom tohto bodu predniesla p. Mgr. Tatiana Drimaj Recká požiadavku na prieskum v oblasti 
zásobovania obedmi pre starších občanov obce a taktiež zriadenie sociálneho taxíka, nakoľko obec 
nemá v dopoludňajších hodinách postačujúce spoje, najmä do B. Štiavnice / Nemocnica, rôzne úrady/  
Ďalej p. starostka obce upozornila prítomných na zvýšenie členského príspevku do Občianskeho 
združenia Zlatá cesta za rok 2016 na 100,- eur./vid. príloha/.  
Člen stavebnej komisie p. Ondrej Macko upozornil na chýbajúce zvodidlá na štátnej ceste,  na pravej 
strane cesty pri vjazde do dediny  v smere od Prenčova. Vozovka v tomto mieste je značne zúžená 
a má pravotočivú zákrutu, je kritická čo a týka prejazdu, nie je vylúčená nehodovosť a poškodenie 
stavby súbežnej s vozovkou. 


