
 

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 23. 9. 2019 

 

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 predložila doplňujúci bod: Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 (viď 

príloha)   

Návrh na uznesenie č. 26 

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

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. Milan Blahút,  

        Mgr. Alena Dzvoníková)  

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. Milan 

Blahút,  Mgr. Alena Dzvoníková 

Návrh na uznesenie: č. 27 

OZ v Beluji: Schvaľuje zapisovateľku p. Evu Mlynárikovú 

                                       overovateľov zápisnice p. Milan Blahút, Mgr. Alenu Dzvoníkovú 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci (( Eva Mlynáriková, Mgr. Alena Dzvoníková,  

         Mgr. Milan Blahút) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 



 

K bodu č. 3 

Kontrola prijatých uznesení.  

Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení  z 2. riadneho zasadnutia OZ 

konaného dňa 20. 6. 2019 (viď príloha) 

Návrh na uznesenie  č. 28  

OZ v Beluji: Berie na vedomie: KPU z 2. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 20. 6. 2019 (viď 

príloha) Hlasovanie za návrh:  3 poslanci (Mgr. Alena Dzvoníková, E. Mlynáriková,   

Mgr. Milan Blahút) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 4 

Zámer a predaj pozemkov, znalecký posudok 

Návrh na uznesenie č. 29 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. Berie na vedomie: 

1. plnenie uznesenia OZ č. 24/2019 zo dňa 20.6.2019, ktorým bol schválený zámer na 

prevod pozemku parc. číslo CKN  prac. č. 265/4 zastavaná plocha o výmere 12 m², 

CKN parc. č. 265/5 zastavaná plocha o výmere 19 m², ktoré boli vytvorené 

geometrickým plánom č. 36035521-63/2017 zo dňa 19.12.2017 oddelením 

z pôvodného pozemku parc. č. EKN 2668/1 o výmere 17024 m² zastavaná plocha 

a nádvorie 

- časť pozemku parc. č. EKN 2668/1 o celkovej výmere 17 024 m², zastavaná plocha 

a nádvorie,  

- Pozemok je vedený v KN Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, 

na LV č. 478, pod B 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Beluj, k.ú. Beluj, pre 

vlastníka obec Beluj 

            Zámer na prevod uvedeného majetku spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e)    

          zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení, bol pod. č. 1/2019     

          zverejnený obvyklým spôsobom v lehote od 28.6. 2019 nepretržite. 

 

B. Schvaľuje  

1. prevod majetku obce Beluj  

- pozemku parc. číslo CKN  prac. č. 265/4 zastavaná plocha o výmere 12 m², CKN 

parc. č. 265/5 zastavaná plocha o výmere 19 m², ktoré boli vytvorené 

geometrickým plánom č. 36035521-63/2017 zo dňa 19.12.2017 oddelením 

z pôvodného pozemku parc. č. EKN 2668/1 o výmere 17024 m² zastavaná plocha 

a nádvorie 



- časť pozemku parc. č. EKN 2668/1 o celkovej výmere 17 024 m², zastavaná plocha 

a nádvorie.  

 

- Pozemok je vedený v KN Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, 

na LV č. 478, pod B 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Beluj, k.ú. Beluj, pre 

vlastníka obec Beluj 

 

3. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom B. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a 

ods. 8. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúcich Helena Šinčoková, 

SV. Anton 174, 969 72 Sv . Anton, Angela Ďurianová, J. Baníka 1997/8, 96001 

Zvolen, Anna Uhrinová, Saratovská 1, 934 05 Levice, najmenej za kúpnu cenu 

stanovenú znaleckým posudkom č. 38/2019 zo dňa 28. 8. 2019, vyhotoveného 

znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Jurajom Gričom vo výške 6,70 Eur/ m² 

 

4. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8. písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení: 

Kupujúce Helena Šinčoková, SV. Anton 174, 969 72 Sv . Anton, Angela Ďurianová, J. 

Baníka 1997/8, 96001 Zvolen, Anna Uhrinová, Saratovská 1, 934 05 Levice majú 

záujem o odkúpenie  pozemkov, na ktorých sa nachádza hospodárska budova v ich 

vlastníctve, taktiež tieto pozemky sú súčasťou dvora a záhrady. Všetky tieto pozemky 

dlhodobo užívajú 

 

            Obec Beluj predmetný pozemok nepotrebuje a pre obec je pozemok prebytočným    

             majetkom. 

 

Kupujúce nie sú fyzickou osobou podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

5. Podmienkou, že kupujúce uhradia spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené 

s prevodom pozemku a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške     

68,06,-€a správny poplatok za vklad do KN vo výške 66,-€. 

 

Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.          

o majetku obcí v platnom znení, schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov.           

 

 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci (E. Mlynáriková, Mgr. Alena Dzvoníková, Mgr. M. Blahút) 

Proti:             0 poslancov 

Zdržal sa:            0 poslancov  

 



K bodu č. 5 

Zmluva o dielo- Požiarna zbrojnica- stavebné úpravy 

Starostka poslancom predložila Zmluvu o dielo na projekt Požiarna zbrojnica- stavebné 

úpravy ( viď príloha).  

Návrh na uznesenie č. 30 

 

OZ v Beluji: Schvaľuje: Zmluvu o dielo. Predmetom zmluvy je realizácia diela Požiarna 

zbrojnica – stavebné úpravy, ktoré bude realizovať zhotoviteľ FD Management, s.r.o.  (viď 

príloha) 

 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci (E. Mlynáriková, Mgr. Alena Dzvoníková, Mgr. M. Blahút) 

Proti:             0 poslancov 

Zdržal sa:            0 poslancov 

 

K bodu č. 6 

Návrh úpravy z rozpočtu na rok 2019 

Starostka v úvode doplnila bod do programu. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 (viď 

príloha). 

Ide o schválenie fin. prostriedkov z rezervného fondu a bankového úveru: 

A.  Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške    

     9 400,25 Eur 

B. Rozpočet finančných prostriedkov z bankového úveru v zmysle zmluvy      

     o úvere č. 08/013/19 Municipálny úver - Univerzál vo výške    

     15 000,00 Eur na bežné a kapitálové výdavky (všeobecný materiál, rutinnú    

     a štandardnú údržbu budov, objektov ..., rekonštrukciu        

     a modernizáciu stavieb, nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia) 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 č. 1  
 

      Výdavky podľa  2018 

Zdroj funkčnej klasifikácie ekonomickej klasifikácie     

  triedy/podtriedy položky/podpoložky názov položky návrh 

  kód kód     

          

  C. FINANČNÉ OPERACIE       

    1. Príjmové operácie     

  454 
                       Prevod prostriedkov z peňažných 

fondov     

46   454001 Z rezervného fondu obce  9400,25 

      Príjmy celkom 9400,25 

  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY       

  
01.1.1. Výkonné a zákonodarné 

orgány                         717002  
Rekonštrukcia a 
modernizácia  9400,25  

46 01.1.1.  Výdavky celkom 9400,25 

          



 52 C. Finančné operácie   
1. Príjmové operácie  

Prevod prostriedkov z peňažných fondov  Bankové úvery dlhodobé  15000 

    513002  Príjmy celkom  15000  

          

52 

 Kapitálové výdavky 
           01.1.1.          
Výkonné a zákonodarné      
            orgány 
            01.1.1.                           717002 

Rekonštrukcia a 
modernizácia   10000 

52             01.1.1.                           713004 
Nákup strojov, prístrojov, 
techniky a náradia     2000 

     

52             01.1.1.                           633006 Všeobecný materiál     2000 

     

52             01.1.1.                            635006 
Rutinná a štandardná 
údržba budov, objektov...      1000 

 
   Výdavky celkom    15000 

__________________________________________________________________________________ 

Návrh na uznesenie č.31  

OZ v Beluji: Schvaľuje: Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 vo forme použitia fin. 

prostriedkov z rezervného fondu a bankového úveru 

 A.  Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške    

     9 400,25 Eur 

 

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

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     1 poslancov 

B. Rozpočet finančných prostriedkov z bankového úveru v zmysle zmluvy      

     o úvere č. 08/013/19 Municipálny úver - Univerzál vo výške    

     15 000,00 Eur na bežné a kapitálové výdavky (všeobecný materiál, rutinnú    

     a štandardnú údržbu budov, objektov ..., rekonštrukciu        

     a modernizáciu stavieb, nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia) 

 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. Alena Dzvoníková,  Mgr. M. Blahút) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

K bodu č. 7 

Informácie pre poslancov- Informatívna správa  

Starostka obce predložila poslancom obec. zastupiteľstva Informatívnu správu pre poslancov 

ku dňu 23.9.2019 (viď príloha). 

Návrh na uznesenie č.32 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informatívnu správu pre poslancov obecného zastupiteľstva 

obce Beluj (viď príloha). 



Hlasovanie za návrh :  3 poslanci (Mgr. A. Dzvoníková, Mgr. Milan Blahút,  E. Mlynáriková)      

Proti:                    0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

K bodu č. 8 

Návrh projektových zámerov na rok 2020   

Starostka obce oboznámila s možnosťami podávania projektových zámerov, prostredníctvom 

výziev rôznych ministerstiev, nadácií a fondov. Požiadala poslancov obec. zastupiteľstva, aby 

pomohli obci s vypracovaním menších projektov, zároveň požiadala poslancov, aby predložili 

svoje návrhy k tejto téme. 

Návrh na uznesenie č. 33 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Návrhy podávania projektových zámerov pre rok 2020.  

 

Hlasovanie za návrh :  3 poslanci ( Mgr. Alena Dzvoníková, Mgr. Milan Blahút, Eva Mlynáriková) 

Proti:                    0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

K bodu č. 9 

Informácie o prípravách Tradičnej chuti Hontu 2019 

Starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstva o prípravách podujatia Tradičnej 

chuti Hontu XII. ročník, ktoré sa u nás budú konať 5. októbra 2019. Oboznámila, že určite sa 

budú konať obecné brigády, nakoľko momentálne má obec len jedného zamestnanca, je 

nevyhnutné, aby pomohol kto môže.  

Návrh na uznesenie č. 34  

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informácie o príprave podujatia TchH v našej Obci ako aj  

                     o nevyhnutnosti konania obecných brigád. 

  

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. Alena Dzvoníková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

 

 

 



K bodu č. 10 

Informácie o činnosti Ocú Beluj v predchádzajúcom období 

Starostka informovala poslancov o činnosti Ocú Beluj v predchádzajúcom období v oblasti 

dovzdelávania-odbornej spôsobilosti, vykonaných kontrol, GDPR a iné všeobecné informácie 

o činnosti obecného úradu. 

Návrh na uznesenie č. 35 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informácie o činnosti obecného úradu. Informácie boli 

podané v ústnej forme, tak aby mohli poslanci OZ mohli priamo reagovať na predmetné témy.   

Hlasovanie za návrh:   3 poslanci ( Mgr. Alena Dzvoníková.  Mgr. Milan Blahút,,    

              Eva Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

K bodu č. 11 

Plán programu obecného zastupiteľstva na najbližšie stretnutie OZ   

Starostka oboznámila poslancov s plánom programu nadchádzajúceho OZ, ktoré bolo okrajovo 

spomenuté v Informatívnej správe pre poslancov.  

Najbližšie  OZ sa bude zaoberať:  

Úpravou rozpočtu 

Návrhom rozpočtu rok 2020 

VZN – Komunálny odpad, zelený odpad ( zvýšenie poplatkov, na základe zvýšenia poplatkov 

za uskladnenie, likvidáciu spojený s poplatkom z úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za 

predchádzajúci rok) 

VZN – riešenie parkovacej politiky v obci 

VZN – dane a poplatky 

 ( viď príloha) 

Návrh na uznesenie č.36 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Plán programu obecného zastupiteľstva na najbližšie  

                     stretnutie OZ 

 Hlasovanie za návrh:   3 poslanci ( Mgr. M. Blahút, Eva Mlynáriková,  

          Mgr. Alena Dzvoníková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

 

 

 



K bodu č. 12 

Rôzne 

Obyvatelia obce p. Paukovicová a p. Macko predložili poslancom  v bode rôzne dve témy, 

ktoré trápia obyvateľov. Za a) Kedy sa budú opiľovať, stromy ev. cintoríne? Za b) Ako majú 

postupovať, keď majú líšku vo dvore. A kde a komu to majú nahlásiť? Starostka odpovedala, 

že skrátenie presahujúcich konárov v ev. cintoríne sa bude riešiť v najbližšom období, hneď 

ten týždeň po kult. podujatí. Dátum riešenia neupresnila, počet orezaných stromov bude 

závisieť od finančných prostriedkov. Čo sa týka líšok, vysvetlila, že v intraviláne sa strieľať 

nemôže. Musí sa podať žiadosť na okresný úrad v Banskej Štiavnici na odbor pozemkovo- 

lesný, ktorý následne vydá alebo nevydá povolenie príslušnému poľovnému združeniu. 

Vysvetlila, že problém je v tom, že kto bude niesť zodpovednosť v prípade zblúdilej strely.  

Návrh na uznesenie č. 37 

OZ v Beluji: Berie na vedomie: v bode rôzne, ktoré trápia obyvateľov.  

Hlasovanie za návrh:   3 poslanci ( Mgr. M. Blahút, Mgr. Alena Dzvoníková,   

        Eva  Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  

 

K bodu č. 13 

Diskusia 

Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ.  

K bodu č. 14  

Záver 

Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila ustanovujúce zasadnutie OZ. 

 

V Beluji  27. 9. 2019 

 

 

 

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

Overovatelia: Mgr. M. Blahút                  ....................................                                  

           Mgr. A. Dzvoníková                                .................................... 

 



      Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 23. 9.2019 

 

Dotácie na rok 2019: 

Poskytnuté: 

MF SR, 9 500,- eur na rekonštrukciu premostenia pred katolíckym kostolom s 10% 

spoluúčasťou obce 

FPU, 2000,- eur TCHH 2019, spoluúčasť 10% 

BBSK 900,- eur TCHH 2019, spoluúčasť 10% 

Čerpanie dotácie na požiarnu zbrojnicu, VO- 32 268,- Eur z toho 10% spoluúčasť 

RBŠ, 150,- eur, TCHH 2019, 10% spoluúčasť 

SAŽP- MŽP, 5000,- eur, kniha, 10% spoluúčasť 

Žiadosti o dotácie pre rok 2019 

Nadácia EHP – neúspešná 

Nadácia COOP Jednota- neúspešná 

 

Výzvy: 

Grant Expert (viď príloha) 

Enviromentálny fond pre rok 2020, momentálne 2 výzvy (viď príloha) 

Fond na podporu umenia (viď príloha) 

MV SR a iné. 

MAS Zlatá cesta projekt: Rekonštrukcia kuchynky v KD, predpoklad výzvy rok 2020 

SAZP- POD pre rok 2020 do 5000 eur. 

Výzvy rôznych nadácií  (Ekopolis, Pontis, Slsp, VUB a iné) pre rok 2020 

 

Iné:  

Čerpanie rozpočtu predložím na najbližšie OZ.  

Najbližšie OZ : 

Úprava rozpočtu 

Návrh rozpočtu rok 2020 

VZN – Komunálny odpad, zelený odpad ( zvýšenie poplatkov, na základe zvýšenia poplatkov 

za uskladnenie, likvidáciu spojený s poplatkom z úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za 

predchádzajúci rok) 

VZN – riešenie parkovacej politiky v obci 

VZN – dane a poplatky 

 

 

 

 



Pripravované akcie: 

Vydanie obecných novín Belujan v mesiaci November- December/2019 

Pracovné stretnutie: Vydanie knihy obce Beluj,  október 2019, výber fotografií, iné 

Príprava kultúrneho programu pre jubilantov a seniorov: November 2019 

Príprava programu:  pre deti Mikuláš 2019 

 

 

Rok 2020, pripravované akcie: 

Stretnutie rodákov pri príležitosti 730. výročia obce Beluj, krst knihy 

Realizované projekty: 

MDŽ 

Rozprávková dedina Počúvadlo, Podujatie sa konalo v predposledný májový týždeň 

Konali sa voľby: Prezidenta SR, Euro voľby  

MDD- chata dobrá voda 

Zabudnuté dediny- Detva, projektu sa zúčastnili obce Beluj, Klastava, Žibritov 

Projekt prehliadky poklady z truhlíc, ktorú organizovala obec Prenčov. Prehliadka bola 

súčasťou Podsitnianskych dní hojnosti v obci Prenčov. Projektu sa zúčastnili obce Prenčov, 

Beluj, Počúvadlo, Baďan, Žibritov, Kráľovce- Krnišov. 

Súťaž dedina roka 2019 

Hodnotiaca komisia bola u nás 10. júla 2019 

7. septembra sme získali ocenenie v národnej súťaži Dedina roka 2019 ocenenie: Dedina ako 

klenotnica 

Počas celého roka priebežne prebieha príprava na podujatie Tradičnej chuti Hontu 2019, XII. 

ročník, ktorého sme usporiadateľom. 

Už od minulého roka prebieha príprava vydania knižnej publikácie ,,Obec a jej obyvatelia 

v plynutí času“. Ukončenie v mesiaci október. 

 

 

 

 


