Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 19.11. 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. Skonštatovala, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: 1. Schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. Drímaj Recká)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa:

0 poslancov

K bodu č. 2 a 3
Za zapisovateľa bola určená p.Tatiana Drímaj Recká, za overovateľov zápisnice p. Eva Mlynáriková , .
Mgr. Monika Zlesíková
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: 2. Schvaľuje zapisovateľa p. Tatianu Drímaj Reckú
3. Schvaľuje za overovateľov zápisnice Evu Mlynárikovú, Mgr. Moniku Zlesíkovú
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci (( E. Mlynáriková, T. Drímaj Recká)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa:

0 poslancov

K bodu č. 4
Kontrola prijatých uznesení
Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení s 5. riadneho OZ konaného dňa
3.11.2017.

Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Berie na vedomie: KPU z 5. riadneho OZ zo dňa 3.11.2017
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, T. Drímaj Recká)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 5
Návrh VZN č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje: návrh VZN č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Hlasovanie za : 2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. Drímaj Recká)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 6
Návrh VZN č.3/2017 ÚPN obce Beluj
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje: návrh VZN č.3/2017 ÚPN obce Beluj
Hlasovanie za : 2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. Drímaj Recká)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 7
Návrh VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, miestnom poplatku za užívanie verejného
priestranstva, komunálne odpady a drobné stavby ma území obce Beluj.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Berie na vedomie: Návrh VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, miestnom
poplatku za užívanie verejného priestranstva, komunálne odpady a drobné stavby ma území obce
Beluj.
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. Drímaj Recká)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 8
Návrh cenníka za prenájom obecného inventáru, domu smútku, sály kult. domu, zasadačky OÚ
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh cenníka za prenájom obecného inventáru, domu
smútku, sály kultúrneho domu, zasadačky OÚ. Viď príloha.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje: Cenník obecného inventáru, domu smútku, sály kultúrneho domu, zasadačky
OÚ, vrátane poplatku (ceny) za spotrebu el. energie na akumulačných peciach počas vykurovacieho
obdobia v sume 0,30 centov za kw.
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. Drímaj Recká)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č.9
Návrh rozpočtu pre roky 2018, 2019, 2020
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Berie na vedomie: Návrh rozpočtu pre roky 2018, 2019, 2020 . Viď príloha.
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. Drímaj Reckáj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č.10
Rôzne.
Starostka obce predložila poslancom OZ informatívnu správu pre poslancov OZ Beluji . Viď príloha.
a) Chata Kazárka- o možnosti dlhodobého prenájmu, nakoľko bola podaná žiadosť o odkúpenie
v roku 2015 Lesy SR- žiada poslancov o vyjadrenie, alebo návrhy k uvedenej otázke. ( OZ sa
dohodlo sa, že absolvujú obliadku predmetnej chaty Kazárky do najbližšieho zastupiteľstva,
ktoré bude o dva týždne)
b) Kronika obce Belu – do najbližšieho zastupiteľstva treba uviesť aký bude postup pri výbere
obecného kronikára ako aj určiť odmenu za spracovanie kroniky.
c) Prístupová cesta k bytovke – nutnosť opravy
d) Pozemky družstvo- OZ je proti predaju obecných pozemkov. Jedine obecné pozemky pod
existujúcimi družstevnými budovami majú vôľu vysporiadať za finančnú náhradu, prípadne
pozemky zameniť za chátrajúcu budovu vedľa budovy Coop Jednota. OZ sa dohlo v prípadne
nájmu pozemkov, tak max. na 5 rokov. Predaj pozemkov OZ nepodporí.
e) Bola predložená cennová ponuka za posúdenie zdravotného stavu Líp v intraviláne obce
Beluj viď príloha., Pričom OZ, kladie aj dôraz, aby bolo posúdené ako a či zasahuje koreňový
systém lipy do základov domu smútku.

f)

Podané trestné oznámenie na bývalú pani starostku. Výsledok nebol dokázaný úmysel, bolo
podané odvolanie voči uzneseniu.
g) Web stránka OcÚ Beluj, informácia o možnosti propagácie remeselníkov našej obce. ( vklad
Antona Drímaja , Tatiany Drímaj Reckej – múzeum v našej obci)
Návrh na uznesenie
OZ v Beluji: Berie na vedomie bod č. 10 a, b, c, d, e, f, g,.
Hlasovanie za: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, T. Drímaj Reckáj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 11
Diskusia
Všetci prítomný sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ. Viď príloha.
K bodu č. 12
Schválené uznesenia
Obecnému zastupiteľstvu boli prečítané v sumáre všetky schválené návrhy uznesení.
K bodu č. 13
Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila 5.riadne zasadnutie OZ.

V Beluji 19.11. 2017

Zapisovateľ: ...................................

Overovatelia: ...................................

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

Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji
19.11.2017
1.Projekty
1.1.Schválenie MAS- Zlatá Cesta
1.2.Ukončený projekt 2 Hasičská zbrojnica
2.Ochrana Líp
Cenová ponuka, Posúdenie zdravotného stavu líp
3.Chata Kazárkao možnosti dlhodobého prenájmu, nakoľko bola podaná žiadosť o odkúpenie v roku 2015
Lesy SR- Prosím obecné zastupiteľstvo o pripomienky, vyjadrenia alebo návrhy k uvedenej
otázke.
4.Kronika obce Beluj
Bude podaná nová výzva na obecného kronikára.
5.Prístupová cesta k bytovke
Riešenie problémovej prístupovej cesty k bytovke v spolupráci s JRD.
6. Pozemky obce: Záujem zo strany JRD- Prenčov o obecné pozemky
Návrh JRD ohľadom odkúpenia obecných pozemkov. Vysporiadať za finančnú náhradu,
prípadne pozemky zameniť za chátrajúcu budovu vedľa budovy Coop Jednota.
7.Trestné oznámenie.
Výsledok nebol dokázaný úmysel, bolo podané odvolanie voči uzneseniu.

