
Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia 

            Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 30. 5. 2022 
 

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.  

 

Diskusia: Bez pripomienok 

 

Návrh na uznesenie č. 23/2022 

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

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

Proti:                             0     poslancov 

Zdržal sa:                      0     poslancov 
 

K bodu č. 2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená. E Mlynáriková 

Za overovateľov zápisnice: Mgr. Blahút, Mgr. M. Zlesíková 

Diskusia: Bez pripomienok 

 

Návrh na uznesenie: č. 24/2022 

OZ v Beluji:  

A. Schvaľuje zapisovateľku: p. E. Mlynáriková 

                              overovateľov zápisnice: Mgr. Zlesíkovú, Mgr. Blahúta 

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

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 12. 5. 2021  (viď príloha) 

Diskusia: Bez pripomienok 

Návrh na uznesenie  č.25/2022  

OZ v Beluji:  

A. Berie na vedomie: Kontrolu prijatých uznesení z 2. riadneho zasadnutia OZ  

                                zo dňa 12. 5. 2022 (viď príloha)  

 

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

Proti:                            0      poslancov 

Zdržal sa :                    0      poslancov 

 
 

K bodu č. 4 

Informatívna správa pre poslancov 

Starostka predložila poslancom OZ Informatívnu správu, ktorú s poslancami v rámci diskusie 

prebrali. (Informatívna správa bola zaslaná e- mailom, viď príloha) 

Diskusia: Ku každému odseku správy prebehla diskusia 

 

Návrh na uznesenie č. 26/2022 

OZ v Beluji: 

A. Berie na vedomie  

Informatívnu správu pre poslancov OZ v Beluji (viď príloha) 

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

Proti:               0     poslancov 

Zdržal sa:              0     poslancov 

 

 

K bodu č. 5 

Územný plán obce Beluj - aktualizácia 

Starostka Mgr. M. Zlesíková predložila poslancom na schválenie Územný plán obce Beluj - 

aktualizácia   

 

Diskusia: Bez pripomienok 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie č. 27/2022 

OZ v Beluji: Schvaľuje 

 

A. Územný plán obce Beluj - aktualizácia 

 

Hlasovanie za návrh :  2     poslanci Mgr. Blahút, E. Mlynáriková ) 

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

 

K bodu č. 6 

Kosenie – vyhodnotenie cenových ponúk  

Diskusia: Bez pripomienok 

 

 

Návrh na uznesenie č. 28/2022 

OZ v Beluji: Berie na vedomie 

A. Vyhodnotenie cenových ponúk za kosenie verejných priestranstiev v obci Beluj, čo 

predstavuje 2ha.  

 

 

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

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

K bodu č. 7 

Prezentácia traktorových kosačiek - leasing  

Starostka privítala: p. Beláka za spoločnosť Husgvarna a pána Marjoviča – Ertex s.r.o.- 

traktorové kosačky AS Motor.Bola predložená aj cenová ponuka na traktorovú kosačku 

STHIL – predajňa p. Majer v BS 

Diskusia: Počas diskusie bola požiadavka na prezentáciu traktorových kosačiek v teréne 

 

 

Návrh na uznesenie č. 29/2022 

OZ v Beluji: Berie na vedomie 

 

A. Prezentáciu traktorových kosačiek firiem AS Motor a Husgwarna, ako aj ich 

predvedenie v teréne. 

 

 

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

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  



 

K bodu č. 8 

Slávnosti – Poďakovania za úrodu 

Starostka obce sa opýtala: či súhlasia s návrhom, aby pri príležitosti stretnutia rodákov bolo 

občanom poďakované formou ďakovného listu všetkým obyvateľom obce ako aj 

dobrovoľníkom a podporovateľom obce. (viď príloha). S textom poďakovania za viac ako 30 

ročnú pomoc. 

 ( bol zaslaný e- mail, viď príloha)  

Diskusia: Bez pripomienok 

. 

Návrh na uznesenie č. 30/2022 

OZ v Beluji: Schvaľuje   

A. Vyhotovenie ďakovných listov pre občanov, dobrovoľníkov a podporovateľov obce 

Beluj 

 

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

Proti:                            0    poslancov 

Zdržal sa :                    0    poslancov  

 

 

K bodu č. 9 

Rôzne  

A. MAS – budúca výzva v 9/2022- Riadiaci orgán schválil dodatočné alokácie pre 

opatrenia 7:2 a 7:5 . 

Diskusia:    

Návrh na uznesenie č. 31/2022 

OZ v Beluji: Berie na vedomie 

A. Že v prípade podávania žiadostí – obec podá žiadosť na miestne komunikácie a 

vyhliadkovú vežu 

 

 

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

Proti:                            0     poslancov 

Zdržal sa :                    0     poslancov 

 

Dňa: 30. 5. 2022 

 

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

Overovatelia: Mgr. M. Zlesíková  ....................................                   

                       Mgr. M. Blahút          .................................... 



Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji 

k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 30. 5 . 2022 

 

Podané žiadosti pre rok 2022 

 

- FPU - Akvizícia knižnice  - podaná žiadosť  v celkovej výške 1 350 eur z toho 

spoluúčasť 10%  - získaná dotácia 1200 eur 
- MAS Zlatá cesta – podali sme žiadosť na Modernizáciu soc.    

                                zariadenia KD v celkovej sume 24 259, 45 eur 

- Rezerva predsedu vlády SR – podaná žiadosť na výmenu krytiny na DS 

v celkovej sume 10 000 eur. Celkový rozpočet výmeny krytiny vrátane prác 

v sume 17 155 eur - nerozhodnuté 

-  

Príprava projektov na podanie žiadosti o dotáciu pre rok 2022 

 
- SAŽP POD-  Rekonštrukcia Remeselného domu –  

                          bude podaná žiadosť – vyhlásená výzva- žiadosť podať do 21.7.2022 

- ŠOP POP – bude podaná žiadosť –  vyhlásená výzva – žiadosť podať do 25.7.2022 

 

- ENVIROMENTÁLNY  FOND  - bude sa podávať žiadosť na rekonštrukciu KD – 

výzva vyhlásená, žiadosť podať do 6. 7. 2022 – spoluúčasť 5% 

 

- PREDSEDA VLÁDY  SR – dotácia na Život po pandémii , žiadali sme sumu 5000 

eur  spoluúčasť 20 % – žiadosť podaná  

 

- MIRRI SR  - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - WIFI 

PRE TEBA – zapojenie sa do projektu. Projekt v celkovej výške 15 000 eur spoluúčasť 

5%  + VO – žiadosť po pandémii 

 

- ENVIROMENTÁLNY  FOND – Zberný dvor – zatiaľ nerozhodnuté 

- ZÁMER 

 

- Nákup traktorovej kosačky na leasing – stretnutie s obchodným zástupcom 30.5. 2022  

o 17:30 hodine.  

 

- Nákup traktorovej kosačky na leasing - Predajňa A 263, Diana- Majer, Banská Štiavnica 

(príloha k nahliadnutiu na OZ) 

 

VZN č.38: dotácie poskytované na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v BBSK 

VZN č. 25: dotácie poskytované účelovo určené na akcie vo verejnom záujme, alebo 

v prospech rozvoja územia V BBSK, na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania 

a zamestnanosti, 10% spolufinancovanie   



VZN č. 36: dotácie poskytované za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK 

Výzvy:   

Realizované projekty budeme propagovať aj  prostredníctvom webovej stránky obce, 

fb, občasník Belujan 

Iné:  

Program obecného zastupiteľstva OZ  z 30. 5. 2022  
Program: 

 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Informatívna správa pre poslancov 

5. Územný plán obce Beluj - aktualizácia 

6. Kosenie – vyhodnotenie cenových ponúk 

7. Prezentácia traktorových kosačiek - leasing  

8. Slávnosti – Poďakovania za úrodu   

9. Rôzne  
10. Záver 

 

Informácie o činnosti:  

 

Bola zrealizovaná nová webová stránka obce Beluj: 

-  občania si môžu stiahnuť aj prostredníctvom www. Obecbeluj.sk mobilnú aplikáciu - 

prosím aj naďalej informujte občanov  

- Môžu si aktivovať na OcÚ  sms notifikácie – prosím aj naďalej informujte občanov  

- Dom pri obchode –- práve prebieha zariaďovanie domu k slávnostiam 

-  Maľovanie KD  - ukončené  

- Územný spolok ČK v BS – konal sa územný snem dňa 20.5. 2022 

- DHZ - konalo sa valné zhromaždenie Úzo DPO SR dňa 28. 5. 2022-05-30 

- Rozprávková dedinka – konala sa rozprávková dedinka dňa 28. 5. 2022 

 

 

                

 

 

 

Pokiaľ máte záujem, môžete prispieť svojím článkom do nášho Belujana. 

 
 

 


