Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 29. 11. 2018

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky
Úvodné náležitosti:

K bodu č. 1
Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie OZ zahájila a viedla starostka obce Mgr. Monika Zlesíková.
Určila za zapisovateľa p. Evu Mlynárikovú a overovateľov zápisnice Mgr. Milana Blahúta, Mgr. Alenu
Dzvoníkovú.
K bodu č. 2
Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu obce a o výsledkoch
volieb do obecného zastupiteľstva
Starostka obce vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie pani Mackovú, aby oboznámila obecné
zastupiteľstvo o výsledku voľby starostu obce a výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva. Po
oboznámení boli starostovi a poslancom odovzdané osvedčenia o zvolení.
K bodu č. 3
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insignií novozvolenému starostovi
Po oznámení výsledkov, nasledoval akt zloženia sľubu novozvoleného starostu. Sľub zložila
novozvolená starostka Mgr. Monika Zlesíková. Zloženie sľubu potvrdila svojim podpisom pod text
sľubu napísaný na osobitnom liste.
K bodu č. 4
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolená starostka vyzvala novozvolených poslancov jednotlivo na zloženie sľubu poslancov.
Zloženie sľubu potvrdili svojim podpisom pod text sľubu napísaný na osobitnom liste.
K bodu č. 5
Schválenie programu zasadnutia
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Prítomných sa
opýtala, či má niekto na doplnenie nejaký návrh. Starostka navrhla, aby bol program zasadnutia
doplnený o tri body programu: Určenie platu starostu, Kompetencia overovania podpisu a listín,

Návrh na zriadenie komisií. Navrhla vypustiť bod programu č. 17 Vyhlásenie verejnej zbierky ohľadom
vydania knižnej publikácie obce Beluj.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: 1. Schvaľuje upravený program rokovania.
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. Milan Blahút, Mgr. Alena Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa:

0 poslancov

K bodu č. 6
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená p. Eva Mlynáriková za overovateľov zápisnice Mgr. Milan Blahút, Mgr.
Alena Dzvoníková
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje zapisovateľku p. Evu Mlynárikovú ,overovateľov zápisnice p. Milan Blahút,
Mgr. Alenu Dzvoníkovú
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci (( Eva Mlynáriková, Mgr. Milan Blahút, Mgr. Alena Dzvoníkoívá)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa:

0 poslancov

K bodu č. 7
Kontrola prijatých uznesení.
Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení z 6. riadneho OZ konaného dňa
19.10.2018
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Berie na vedomie: KPU z 6. riadneho OZ zo dňa 19. 10. 2018 (viď príloha)
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 8
Voľba mandátovej komisie
Starostka navrhla do mandátovej komisie E. Mlynárikovú, Mgr. M. Blahúta, Mgr. A. Dzvoníkovú

Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji schvaľuje: Voľbu mandátovej komisie, tak ako je uvedená v návrhu
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci (E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa:

0 poslancov

K bodu č. 9
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Mandátna komisia overila zloženie sľubu novozvoleného starostu ako aj sľubov poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom
predpísaného sľubu. Nepotvrdili žiadnu prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných
vyhlásení zvolených poslancov a podaného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov verejných funkcionárov zvoleného starostu obce. Mandátna komisia podala správu
ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji schvaľuje: Správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu a nezlučiteľnosti funkcií.
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci (E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa:

0 poslancov

K bodu č. 10
Príhovor novozvoleného starostu
Novozvolená starostka predniesla príhovor.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Berie na vedomie: Príhovor novozvolenej starostky obce Beluj
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 11
Určenie zástupcu obce
Starostka navrhla za zástupcu obce p. Evu Mlynárikovú

Návrh na uznesenie
OZ v Beluji: Berie na vedomie: poverenie starostky obce na zastupovanie počas jej
neprítomnosti, alebo nespôsobilosti na výkon funkcie na celé funkčné obdobie
2018-2022. Povereným zástupcom obce je p. Eva Mlynáriková, v zmysle zákona
obecnom zriadení 369/1990 Zb., §13b ods.1-3

Hlasovanie za návrh : 2 poslanci ( Mgr. A. Dzvoníková, Mgr. M. Blahút)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

1 poslancov (Eva Mlynáriková)

K bodu č. 12

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Spomedzi prítomných poslancov bol poverený poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Milan
Blahút, bude oprávnený zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Poveruje: poslanca Mgr. Milana Blahúta, zvolávaním a vedením
zasadnití zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

1 poslancov (Mgr. Milan Blahút)

K bodu č. 13
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva budú vyplácané podľa: Zásad odmeňovania poslancov
obec. zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií OZ, neposlancov v Beluji.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje: Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle: Zásad odmeňovania
poslancov obec. zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií OZ, neposlancov v Beluji.
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 14
Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021
Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli dňa 13.11.2018,
poslancom bol zaslaný e- mailom, takisto bol prerokovaný na ustanovujúcom obecnom
zastupiteľstve. Pripomienky k návrhu rozpočtu neboli podané žiadne.

Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje : Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021 (viď príloha)
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 15
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018
Návrh úpravy rozpočtu rozpočtového opatrenia č. 3/2018 bol zaslaný e- mailom všetkým poslancom.
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 bol položkovito prerokovaný na obecnom
zastupiteľstve bez pripomienok.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje: Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 16
Aktualizácia - Dodatok č. 2 k PHSR obce Beluj
Aktualizácia – Dodatok č. 2 k PHSR obce Beluj bol zaslaný e- mailom na preštudovanie poslancom OZ.
( viď príloha)
Návrh na uznesenie
OZ v Beluji: Schvaľuje: Aktualizáciu PHSR obce Beluj dodatkom č. 2.
Hlasovanie za návrh: poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 17
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva obce Beluji
Starostka obce navrhla zriadiť kultúrnu komisiu v zložení: predseda KK p. E. Mlynáriková, členovia KK:
Z. Paukovicová, A. Šemodová, K. Mosná, M. Blahútová, A. Dzvoníková, J. Machava, O. Macko.
Návrh na uznesenie
OZ v Beluji:

A. Zriaďuje:
Kultúrnu komisiu.
B. Určuje:
náplň práce komisie, a to v zmysle štatútu a rokovacieho poriadku kultúrnej komisie
C. Volí:
a) predsedu komisie: Evu Mlynárikovú
b) členov komisie:
a. poslancov Evu Mlynárikovú, Mgr. Alena Dzvoníková
b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Zuzana Paukovicová, Anna
Šemodová, Katarína Mosná, Martina Blahútová, Jozef Machava, Ondrej Macko

Hlasovanie za návrh: poslanci ( Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková, Eva mlynáriková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 18
Vydanie knihy – náklady
Poslanci boli oboznámení o príprave vydania knižnej publikácie o obci Beluj v roku 2019, zároveň ich
oboznámila, že náklady, ktoré budú vynaložené pre autorov knihy by mali byť hradené z rozpočtu
obce, prípadne z verejnej zbierky, ktorú chce obec vyhlásiť. Výška nákladov bude prerokovaná na
najbližšom obecnom zastupiteľstve. Do najbližšieho OZ musia byť podpísané všetky zmluvy s autormi,
aby boli presne vyčíslené náklady v eurách.
OZ v Beluji: za A) Schvaľuje: Vydanie knižnej publikácie s názvom Obec a jej obyvatelia v plynutí
Času
za B) Berie na vedomie: Oboznámenie, ohľadom výdavkov za autorské honoráre.
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 19
Informácia pre poslancov
Poslancom bola e- mailom zaslaná Informatívna správa pre poslancov. (viď príloha)
OZ v Beluji: Berie na vedomie: Informáciu pre poslancov zo dňa 29.11.2018.
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 20

Určenie platu starostu
K návrhu na určenie mesačného platu starostu. Obecné zastupiteľstvo určilo navýšenie
mesačného platu starostu o 60% v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov mesačný plat starostu Mgr. Moniky Zlesíkovej vo výške
€.
OZ v Beluji: Určuje: navýšenie platu o 60% v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesačný plat starostu Mgr. Moniky Zlesíkovej vo výške 1138 €.
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 21
Kompetencia overovania podpisov a listín
Starostka obce poverila kompetenciou overovania podpisov a listín p. Evu Mlynárikovú.
OZ v Beluji: Schvaľuje: Kompetenciu overovania podpisu a listín pre pani Evu Mlynárikovú
Hlasovanie za návrh: 2 poslanci (Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

1 poslancov ( Eva Mlynáriková)

K bodu č. 22
Diskusia
Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ.
K bodu č. 23
Schválené uznesenia
Obecnému zastupiteľstvu boli prečítané v sumáre všetky schválené návrhy uznesení.
K bodu č. 24
Záver
Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila ustanovujúce zasadnutie OZ.

V Beluji 29. 11. 2018

Zapisovateľ: E. Mlynáriková

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

Overovatelia: Mgr. M. Blahút

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

Mgr. A. Dzvoníková

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

Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji
k ustanovujúcemu obecnému zastupiteľstvu konaného
dňa 29. 11 2018
Dotácie na rok 2018:
Zoznam dotácií – spoluúčasť
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:
Čakáme na vyhlásenie výzvy:
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:
Návrh rozpočtu rok 2019 (zverejnené na webovom sídle obce)
Úprava rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č.3/2018 -. poslané e- mailom
Na zastupiteľstve sa budú podpisovať dokumenty v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
Zloženie sľubu – nový poslanci, starosta
Vymenovanie komisií
Dodatok č. 2 PHSR zaslaný mailom
Vyhlásenie verejnej zbierky ohľadom vydania knižnej publikácie obce Beluj – oboznámenie
o ďalšom postupe.
Pripravované akcie:
Vydanie obecných novín Belujan v mesiaci November- December/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 dňa 8.12.2018 na námestí
Slovensko spieva koledy, dňa 12.12.2018 zapojili sme sa do tejto krásnej akcie, stretneme sa
o 16:00 hodine v obecnom múzeu. Budú sa spievať známe koledy: Poďme bratia do
Betlehema, Do hory, do lesa, valasi, Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám, Tichá noc
a Daj Boh šťastia samozrejme budeme spievať aj iné krásne koledy. Akcia bude vyhlásená
v miestnom rozhlase.
Spoločné vianočné posedenie pre našich občanov 20.12.2018
Silvester- stretnutie na námestí
Pripravované akcie na rok 2019:
Trojkráľové koledy ? v čase od 15:00 hodine
Obecná zabíjačka 2.2. 2019
Páranie peria 16.2.2019
MDŽ 8.3.2019
Zabíjanie orechov 23.3.2019
Vatra 11.5.2019
Rozprávková dedinka Počúvadlo v rámci mikroregiónu Južné Sitno 25.5.2019
SNP 29.8.2019
Tradičná chuť Hontu XII. ročník:
-

dátum nie je presne stanovený približne sa bude konať: 21.9. 2019– 5. 10.2019

