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  Obec Beladice

U Z N E S E N I E
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice zo dňa 29.05.2019

Miesto konania zasadnutia OZ:                             budova obecného  úradu  Beladice
Začiatok zasadnutia obecného zastupiteľstva:      29.05.2019  o 17.00 hod
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol :        starosta obce
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo:        verejné  vo  všetkých  prerokovávaných
bodoch

K      bodu programu    :
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu

a. Otvorenie
b. Prezentácia
c. Schválenie programu

c)  Schválenie programu O

Uznesenie č. 66/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo  Obce Beladice
s ch v a ľ u j e

program zasadnutia OZ.

                                                                                                            

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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K      bodu programu  

2)  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
      a)  Voľba návrhovej  komisie

   
Uznesenie č. 67/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice
zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
s ch v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení : p. Homolová Iveta,  Mgr. Miškovič Peter.

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                     PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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2)  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
      b)  Voľba overovateľov zápisnice
   

Uznesenie č. 68/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce  Beladice
s ch v a ľ u j e

overovateľov zápisnice v zložení : Halásová Diana, Tokár Stanislav.

 

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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K      bodu programu  

3)  Kontrola uznesení a plnení úloh

Uznesenie č. 69/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo  Obce  Beladice
b e r i e    n a     v e d o m i e

informáciu o kontrole uznesení a plnení úloh.

                                                                                       

 

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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K     bodu programu  

4)  Spolufinancovanie projektu je vo výške 5% z celkových predpokladaných výdavkov 
na  projekt  „Podpora nízkouhlíkových stratégií pre obec Beladice“

Uznesenie č. 70/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
s ch v a ľ u j e

Predloženie Žiadosti o nenávratný príspevok pre Operačný program KŽP v rámci výzvy
s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39, „Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy
území pre obec Beladice“. V rámci špecifického cieľa 4.4.1 je pre túto výzvu oprávnený typ

aktivity A „Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy
územia,najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja

obcí v oblasti tepelnej energetiky“. Súčasťou stratégie musí byť posúdenie stavu zásobovania
všetkými dostupnými formami využiteľnej energie vrátane energie používanej v doprave.

Stratégia musí byť spracovaná na obdobie min. 5 rokov a zvýhodnené budú stratégie, ktoré
budú obsahovať aj smart riešenia. Keďže ide o strategický dokument s rozsiahlymi

možnosťami využitia do budúcna navrhujeme preloženie tejto žiadosti. Výdavky projektu pre
lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu obce s počtom obyvateľov do  10 000 je maximálne

15 500€.V prípade riešenia smart technológiami môžu byť oprávnené výdavky prekročené
maximálne do výšky 20 %.

Spolufinancovanie projektu je vo výške 5% z celkových predpokladaných výdavkov na
projekt  a to max.vo výške 15 500,-   € bez DPH, pričom spolufinancovanie obce z vlastných

zdrojov vo výške 5 % predstavuje max. 775,- €  bez DPH a poskytnutá výška dotácie bude vo
výške max. 14 725,- € s DPH.

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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5)  Spolufinancovanie projektu je vo výške 5%  - výsadba stromov v obci Beladice 

Uznesenie č. 71/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
s ch v a ľ u j e

spolufinancovanie projektu je vo výške 5%  - výsadba stromov v obci Beladice
(Slovenská agentúra životného prostredia).

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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K     bodu programu  

6)  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Beladice za rok 2018 

Uznesenie č. 72/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce  Beladice
o d k l a d á

stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Beladice  za rok 2018 na najbližšie
zasadnutie OZ.

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

K     bodu programu  

Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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7)  Návrh – Záverečný účet Obce Beladice za rok 2018 

Uznesenie č. 73/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
o d k l a d á

prerokovanie návrhu Záverečného účtu Obce Beladice  za rok 2018 na najbližšie zasadnutie
OZ.

                                                                                                

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

K     bodu programu  
Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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8)  Konsolidovaná  Výročná správa Obce Beladice za rok 2018
 

Uznesenie č. 74/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
o d k l a d á

konsolidovanú Výročnú správu Obce Beladice za rok 2018 na najbližšie zasadnutie OZ.

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

K     bodu programu  
Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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9)  Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky
 

Uznesenie č. 75/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce  Beladice
b e r i e    n a     v e d o m i e

správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

K     bodu programu  
Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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10)  Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2019 o určení výšky finančných 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov 
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Obec Beladice

Uznesenie č. 76/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
s ch v a ľ u j e

všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Beladice.

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

K     bodu programu  
Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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11)  Žiadosť p. Juraja Drgoňu a manž., bytom Neverice č. 233 o odkúpenie 
nehnuteľnosti pozemku vo vlastníctve obce 

Uznesenie č. 77/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
neschvaľuje

s  odpredajom nehnuteľnosti - obecného pozemku Jurajovi Drgoňovi a manž., v kat. území
Beladice, parcela registra C par. č. 112/60 vedenej ako záhrada o výmere 300 m2 . 

 

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

K     bodu programu  
Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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12)  Žiadosť p. Romana Guniša, bytom Pustý Chotár 733/9 o odkúpenie nehnuteľnosti 
pozemku vo vlastníctve obce 

Uznesenie č. 78/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

a) Obecné zastupiteľstvo  Obce Beladice
b e r i e    n a     v e d o m i e

žiadosť p. Romana GUNIŠA, bytom Pustý Chotár 733/9, o odkúpenie nehnuteľnosti pozemku
vo vlastníctve obce, v kat. území Pustý Chotár, parcela registra „C“,par. č. 1000/1vedenej ako

záhrada a 1001/1 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 44 m2 .

b) Obecné zastupiteľstvo Obce  Beladice
o d k l a d á

bod programu s tým, že sa urobí obhliadka pozemku na par. č. 1000/1, v kat. území Pustý
Chotár – termín 09.06.2019 o 15.00 hod.. , za účelom vyhodnotenia vhodnosti odpredaja

nehnuteľného majetku obce.
,

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

K     bodu programu  
Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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13)  Žiadosť p. Jána Šútora, bytom Ľ. Podjavorinskej 84, 953 01  Zlaté Moravce, 
o odkúpenie nehnuteľnosti pozemku vo vlastníctve obce 

Uznesenie č. 79/2019
zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Beladie
b e r i e    n a     v e d o m i e

žiadosť p. Jána Šútora, bytom Ľ. Podjavorinskej 84, 953 01  Zlaté Moravce, o odkúpenie
nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve obce, v kat. území Malé Chrašťany , parcela registra

„C“, par. č. 65/3 o výmere cca 188 m2 .

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
o d k l a d á

bod programu s tým, že sa urobí obhliadka pozemku na par. č. 65/3, v kat. území Malé
Chrašťany – termín 09.06.2019 o 15.00 hod., , za účelom vyhodnotenia vhodnosti odpredaja

nehnuteľného majetku obce.

     

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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K     bodu programu  

14)  Žiadosť Mgr. Jany Kišacovej, bytom Párovská 793/11, 951 75  Beladice, 
o odkúpenie nehnuteľnosti pozemku vo vlastníctve obce 

Uznesenie č. 80/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
b e r i e    n a     v e d o m i e

žiadosť Mgr. Jany Kišacovej, bytom Párovská 793/11, 951 75  Beladice, o odkúpenie
nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve obce, v kat. území Pustý Chotár , parcela registra „C“,

par. č. 1001/1 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, o výmere cca 150 m2  .

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
o d k l a d á

bod programu s tým, že sa urobí obhliadka pozemku na par. č. 1001/1, v kat. území Pustý
Chotár  – termín 09.06.2019 o 15.00 hod.,  za účelom vyhodnotenia vhodnosti odpredaja

nehnuteľného majetku obce.

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

K     bodu programu  
Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
                                                                                                                      DIČ: 2021037843
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15)  Žiadosť p. Alojza Viciana a      p. Jozefa Hošeka a      spol. Dlhá ul., Beladice    
o     dobudovanie verejného vodovodu na par. č. 17/11 v      kat. území Beladice    

Uznesenie č. 81/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
b e r i e    n a     v e d o m i e

žiadosť p. Alojza Viciana a p. Jozefa Hošeka a spol. Dlhá ul., Beladice o dobudovanie
verejného vodovodu na par. č. 17/11 v kat. území Beladice.

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
u k l a d á

starostovi obce osloviť Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., s požiadavkou o
získanie stanoviska k možnosti realizácie napojenia verejného vodovodu v tejto časti obce.

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce

K     bodu programu  
Obecný úrad Beladice      e-mail: podatelna@obecbeladice.sk             VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce      
Gaštanová 167                   telefón: + 421 37 63 30 227                       IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
951 75 Beladice                                                                                           IČO: 00307769                                      
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16)  Žiadosť Poľovného združenia Gačov Beladice – Veľké Chrašťany, 951 75  Beladice 
o     odkúpenie nehnuteľnosti pozemku vo vlastníctve obce   

Uznesenie č. 82/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Beladice

zo dňa 29.05.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce  Beladice
b e r i e    n a     v e d o m i e

žiadosť Poľovného združenia Gačov Beladice – Veľké Chrašťany, 951 75  Beladice,
o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve obce, v kat. území Veľké Chrašťany ,

parcela registra „C“, par. č. 913/2 vedenej ako orná pôda, o výmere cca 903 m2.

Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice
o d k l a d á

bod programu s tým, že sa urobí obhliadka pozemku na par. č. 913/2, v kat. území Veľké
Chrašťany – termín 09.06.2019 o 15.00 hod., za účelom vyhodnotenia vhodnosti odpredaja

nehnuteľného majetku obce.

V Beladiciach, dňa 29.05.2019.                                                       PhDr. Mário Žáčik
  starosta obce
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