Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 19. 10. 2018

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. Na návrh
starostky obce bol vypustený bod programu 7.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: 1. Schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa:

0 poslancov

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

0 poslancov

Zdržal sa:

0 poslancov

K bodu č. 4
Kontrola prijatých uznesení.
Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení z 5. riadneho OZ konaného dňa
10.8.2018
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Berie na vedomie: KPU z 5. riadneho OZ zo dňa 10. 8. 2018 (viď príloha)
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 5
Oporný múr – financovanie. Dotácia z MF SR
Návrh na uznesenie
OZ v Beluji: Schvaľuje:
A) použitie fin. prostriedkov z bežného rozpočtu vo výške 600 eur – 10% spoluúčasť z dotácie
MF SR na projekt ,, Riešenie havarijného stavu oporného múru,,(viď príloha)
B) Použitie fin. prostriedkov z kapitálového rozpočtu rezervného fondu vo výške 8 757,73 eur na
projekt: ,, Riešenie havarijného stavu oporného múru,,
C) Zmluvu o dielo: na realizáciu odstránenia havarijného stavu oporného múru
Hlasovanie za: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 6
Čerpanie rozpočtu za 3Q roku 2018
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Berie na vedomie: Čerpanie rozpočtu za 3Q roku 2018
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 7
Preplatenie dovolenky starostke obce
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje: Preplatenie dovolenky starostke obce:
A) za rok 2017 v počte 25 dní
B) za rok 2018 v počte 30 dní
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 8
Návrh na odmeny
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje : Odmeny v zmysle zásad odmeňovania poslancov obec. zastupiteľstava,
predsedov komisií a členov komisií obec. zastupiteľstva- neposlancov v Beluji (viď príloha)
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 9
RD Prenčov: Nájomná zmluva
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje:
A) Výpoveď Zmluvy o nájme nehnuteľností (viď príloha)
B) Zámenu obecných pozemkov pod hospodárskymi budovami RD Prenčov
Neschvaľuje:
C) Zámenu pozemkov na základe Znaleckého posudku
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, Anton Drímaj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 10
Informatívna správa pre poslancov
Návrh na uznesenie
OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informatívnu správu pre poslancov zo dňa 19.10.2018
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, A. Drímaj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 11
Rôzne
Štefanská zábava: organizátor O. Macko
Návrh na uznesenie
OZ v Beluji: berie na vedomie:
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, A. Drímaj)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 12
Diskusia
Všetci prítomný sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ. Zaujímali sa o zber
elektroodpadu, ktorý má byť 26.10.2018 Viď príloha.
K bodu č. 13
Schválené uznesenia
Obecnému zastupiteľstvu boli prečítané v sumáre všetky schválené návrhy uznesení.
K bodu č. 14
Záver
Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila 5.riadne zasadnutie OZ v roku 2018.
V Beluji 26. 10. 2018

Zapisovateľ: ..............................
Overovatelia: ....................................

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

Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji
k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 19. 10. 2018
Dotácie na rok 2018:
Zoznam dotácií – spoluúčasť
Poskytnutá dotácia z MF SR v sume 5400 eur na opravu oporného múru plus spoluúčasť
10%.
Poskytnutá dotácia z MV SR v sume 30 000 eur na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
Žiadosti o dotácie pre rok 2019
FPU- žiadosť na prípravu projektu 12. ročníka TCHH ( Tradičnej chuti Hontu 2019)
SAŽP- žiadosť o dotáciu na podporu vydania knihy obce Beluj
BBSK – bude podaná žiadosť na prípravu projektu TCHH 2019
MAS Zlatá Cesta: výzvy budú až v roku 2019
Výzvy:
7.2.-,,Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr 2. kolo Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy máj/ jún 2018 - Výzva ešte
nebola vyhlásená
Mohli by sme podať žiadosť na rekonštrukciu obecných ciest. Pravdepodobne poskytnú fin.
prostriedky od 50 000 do 150 000 €. Intenzita pomoci 100% z celkových oprávnených
výdavkov.
Iné:
Čerpanie rozpočtu k 19.10.2018 (viď príloha: mail)
Návrh rozpočtu rok 2019
Dňa 25.5.2018 vstúpil do platnosti zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov. ( potrebné
informácie sú už aj na stránke
Odstránenie nežiaduceho odpadu z bioodpadu z bývalého hnojiska (obecné kompostovisko).
Zákaz sypania smetí, 5 ks tabúl je už umiestnených na rizikových miestach.
Ukončenie projektu: Čistenie obecných studní. V rámci tohto projektu bolo vyčistených 9
obecných studní. Boli zakúpené nové studne, taktiež boli všetky staré studne dostali nový
náter ako aj nové pracovné valce, tiahla, sacie koše, rúry. Zakúpili sa nové poklopy staré sa
zrekonštruovali, taktiež sa upravilo vonkajšie okolie. V rámci projektu sa zrealizovala aj
stavba novej drevenej studne. Výsadba kvetín. Bolo zrealizovaných 5 základných rozborov
vody a 1 rozbor na pitnú vodu- kompletný.

Dňa 11.8.2018 bolo oficiálne otvorené obecné múzeum.
Slávnosti PzÚ zo dňa 22.9.2018 prebehli aj napriek nepriazni počasia veľmi dobre. Ďakujem
všetkým, ktorí sa aj napriek časovej zaneprázdnenosti podieľali na príprave tohto podujatia.
Obec Beluj sa za pokúsila o ustanovujúci rekord o najdlhší šúľanec, čo sa aj podarilo. Dĺžka
šúľanca 226 cm.
V obci sa konalo: Pri príležitosti 90. výročia úmrtia farára Andreja Gustáva Štollmana, bola
odhalená tabuľa na ev. kostole av.v. tomuto významnému rodákovi.

Pripravované akcie:
Vydanie obecných novín Belujan v mesiaci November- December/2018
Pracovné stretnutie: Vydanie knihy obce Beluj, 17.11.2018
Príprava kultúrneho programu pre jubilantov a seniorov: dňa 2.12.2018 vystúpenie DOSPodzámčok. Hra: Sladký život v Jabloňovom. Súčasťou programu bude vystúpenie našich detí
ak aj malé občerstvenie.
Príprava programu: pre deti Mikuláš 2018, dňa 9.12.2018
Spoločné vianočné posedenie pre našich občanov.
Silvester

