Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 17. 12. 2018

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. Navrhla, aby do
programu zasadnutia boli zahrnuté tri body: Ukončenie zmluvy Spoločný stavebný úrad, Plán práce
hlavného kontrolóra na rok 2019, Projektová dokumentácia k projektu kuchynka KD Návrh na
uznesenie:
OZ v Beluji: 1. Schvaľuje upravený 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 určenáp. Eva Mlynáriková za overovateľov zápisniceMgr.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. 3
Kontrola prijatých uznesení.
Starostka obce oboznámila OZ s kontrolou prijatých uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ
konaného dňa 29.11.2018 (viď príloha)

Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Berie na vedomie: KPU z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 29. 12. 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.4
S. O. V. I. dodatok k zmluve (sociálny taxík)
Poslanci OZ navrhli predlžiť zmluvu dodatkom č. 1 o zabezpečení poskytovania prepravnej služby
a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN č. 2/ 2018 o sociálnych službách neverejnému
poskytovateľovi prepravnej služby do 31. 12. 2019. (viď príloha)
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji schvaľuje: Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade
preukázateľných výdavkov v zmysle VZN č. 2/ 2018 o sociálnych službách neverejnému
poskytovateľovi prepravnej služby do 31. 12. 2019. (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.5
Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky ohľadom vydania knižnej publikácie obce Beluj
Na návrh starostky obce: Vyhlásiť dobrovoľnú zbierku v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ohľadom spolufinancovanie vydania knižnej
publikácie k 730. výročiu vzniku obce s názvom ,, Obec a jej obyvatelia v plynutí času“. Dobrovoľná
zbierka sa bude konať od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. ( viď príloha)
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji schvaľuje: Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ohľadom spolufinancovania vydania knižnej
publikácie k 730. výročiu vzniku obce s názvom ,, Obec a jej obyvatelia v plynutí času“
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci (E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa:

0 poslancov

K bodu č. 6
Vydanie knihy – náklady
Starostka obce predložila poslancom OZ zoznam výdavkov ( viď príloha) vynaložených na autorské
honoráre, ktoré boli vyčíslené na základe zmlúv s autormi, ktorí sa podieľajú na vydaní knihy.
Autorské honoráre spolu sú 2 800 eur. Na základe cenových ponúk boli vyčíslené náklady na tlač

knihy okrem autorských honorárov na 8 500 eur. Celkové náklady spolu 11 300 eur. Zmluvy sú
zverejnené na webovej stránke obce Beluj.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje: Výdavky, ktoré budú vynaložené na autorské honoráre vo výške 2 800 eur.
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 7
Návrhy projektov, ktoré by sa mohli realizovať v obci
Poslanec Mgr. Milan Blahút navrhol, že prostredníctvom projektov by sa mohla zrealizovať renovácia
prípadne výskum Katolíckeho kostola, tak tiež navrhol, aby boli oslovené ďalšie obce v rámci
prieskumu , ktorý by určil či by mali ľudia záujem o zvoz k spojom, alebo by sa vytvorila nová
autobusová linka aspoň v letných mesiacoch. Navrhuje osloviť aj RSC BB.

Návrh na uznesenie
OZ v Beluji: Berie na vedomie: Návrhy , ktoré predložil poslanec Mgr. Milan Blahút
Hlasovanie za návrh : 2 poslanci ( Mgr. A. Dzvoníková, Eva Mlynáriková)
Proti:
Zdržal sa :

0 poslancov
1 poslancov (Mgr. Milan Blahút)

K bodu č. 8

CBS – ponuka ohľadom vydania knihy – Čarovný Hont (viď príloha)
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Neschvaľuje: Cenovú ponuku – ohľadom vydania knihy Čarovný Hont
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. A. Dzvoníková,Mgr. Milan Blahút)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 9
Informácie pre poslancov (viď príloha)
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji:Berie na vedomie: Informácie pre poslancov
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 10
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
Starostka obce predložila návrh o ukončení zmluvy zriadenia spoločného stavebného úradu ku dňu
31. 1. 2019.
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje :Ukončenie zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu k 31. 1. 2019
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 11
Plán práce hlavnej kontrolórky obce Beluj na rok 2019
Hlavná kontrolórka obce Beluj predložila plán práce na rok 2019. ( viď príloha)
Návrh na uznesenie:
OZ v Beluji: Schvaľuje: Plán práce hlavnej kontrolórky obce Beluj na rok 2019
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 12
Projekt dokumentácia: Sociálne zariadenie, kuchynka v KD
Starostka obce informovala poslancov o nákladoch, ktoré budú potrebné vynaložiť na PD: Sociálne
zariadenie, kuchynka v KD.Výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie budú v sume 900 eur.
Projektová dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie žiadosti na základe výzvy, ktorá
by mala vyjsť v prvom štvrť roku 2019.
Návrh na uznesenie
OZ v Beluji: Schvaľuje: Výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 900 eur.
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 13
Rôzne
Novozvolený poslanci OZ boli podrobnejšieinformovaný o činnosti OZ ako aj o rozbehnutých
projektoch ako aj pripravovaných projektoch, ktoré už boli podané.
Návrh na uznesenie
OZ v Beluji: Berie na vedomie:Informácie o činnosti OZ ako aj rozbehnutých projektoch a podaných
projektoch
Hlasovanie za návrh: 3 poslanci ( Mgr. M. Blahút, Mgr. A. Dzvoníková, Eva Mlynáriková)
Proti:

0 poslancov

Zdržal sa :

0 poslancov

K bodu č. 14
Diskusia
Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ.
K bodu č. 15
Schválené uznesenia
Obecnému zastupiteľstvu boli prečítané v sumáre všetky schválené návrhy uznesení.
K bodu č. 16
Záver
Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila ustanovujúce zasadnutie OZ.

V Beluji 21. 12. 2018

Zapisovateľ: E. Mlynáriková

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

Overovatelia: Mgr. M. Blahút

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

Mgr. A. Dzvoníková

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

Informatívna správa pre poslancov OZ v Beluji
k ustanovujúcemu obecnému zastupiteľstvu konaného
dňa 17. 122018
Dotácie na rok 2018:
Zoznam dotácií – spoluúčasť
Poskytnutá dotácia v sume 2000 eur z FPU MK SR: na kultúrne podujatie Tradičná chuť
Hontu XII. ročník 2019, ktorý bude organizovať naša obec.
Žiadosti o dotácie pre rok 2019
Výzvy:
MAS Zlatá Cesta: výzvy budú až v roku 2019
Iné:
Vysporiadanie pozemkov pod domom smútku. Našiel sa dedič pozemkov, ktorá sú pod
domom smútku. Náklady na vysporiadanie bude zdieľať obec.
Založenie OZ Beluj- schválenie OZ Beluj v Novembri/2019
Pripravované akcie:
Vydanie občasníka: obecné novinyBelujan v mesiaciDecember/2018
Zmena termínu zabíjačka z 2.2.2019 na 9.2. 2019
Zrušenie Štefanskej zábavy
Silvester- stretnutie na námestí
Všetky informácie sú zverejňované na www.obecbeluj.sk

