
 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

konaného 19.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápisnica  
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beladiciach 

 
Dátum konania:  19.02.2020 
 
Prítomní:   PhDr. Mário Žáčik, starosta obce 
 
Poslanci: Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Slíž Ján,  
 Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 
 
Ospravedlnení :   Mgr. Miškovič Peter, Homolová Iveta 

     

Ďalší prítomní:  Mgr. Chrenová Alena - zapisovateľka 

      

 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1. 

 

1.   Otvorenie a prezentácia zasadnutia Obecného zastupiteľstva, schválenie programu   

zasadnutia OZ 

 

Starosta obce PhDr. Mário Žáčik otvoril rokovanie zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Beladiciach, privítal pánov poslancov ako aj občanov obce a skonštatoval, že 

podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 (pani Halásová sa pridala až pri bode č. 4) poslancov 

OZ z celkového počtu 9 poslancov. OZ je uznášania schopné. 

 

Program :  

1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu 
2. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh zlúčenia Materskej školy Beladice a Materskej školy Beladice - Chrašťany 

pod správu Základnej školy v Beladiciach 
5. Návrh nájomnej zmluvy obce Beladice s REDBONE, s.r.o. 
6. Návrh na získanie pozemkov vo vlastníctve SPF 
7. Návrh nájomnej zmluvy obce Beladice s Poľovníckym združením GAČOV 
8. Návrh nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch – Menelaos Kanakis 
9. Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v   

rámciopatrenia1. a opatrenia 2. nástroja 1 LEADER NSK 
10.  Aktuálny stav prístrešku v parku vo Veľkých Chrašťanoch - (Amfiteáter), pódium, 

mobiliár a vybavenosť 
11. Návrh všeobecného záväzného nariadenia obce Beladice o financovaní centier 

voľného času zriadených mimo územia obce Beladice v roku 2021 
12.  Komisie pri OZ 



13.  Rôzne 
14. Diskusia 
15.  Záver 

 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 6 Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Slíž Ján, Mgr. Slováková 
Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 6 Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Slíž Ján, Mgr. Slováková 
Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Navrhnutý program rokovania bol schválený. 
 

 
Uznesenie č. 155/2020 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 19.2.2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v a ľ u j e 
program zasadnutia OZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
a) Voľba členov návrhovej komisie 
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie týchto poslancov OZ: 
p. Slováková Ľubica, p. Slíž Ján, p. Tokár Stanislav. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 6 Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Slíž Ján, Mgr. Slováková 
Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 6 Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Slíž Ján, Mgr. Slováková 
Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili navrhnutých členov návrhovej komisie. 
 
 

Uznesenie č. 156/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v a ľ u j e 
návrhovú komisiu v zložení:  
p. Slováková Ľubica, p. Slíž Ján, p. Tokár Stanislav. 
 
 

 

b)  Voľbu overovateľov zápisnice 

 

Starosta navrhol za overovateľov zápisnice týchto poslancov OZ: 
p. Kišac Martin, p. Švecová Magdaléna. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 6 Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Slíž Ján, Mgr. Slováková 
Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 6 Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Slíž Ján, Mgr. Slováková 
Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice. 
 



 
 
 

Uznesenie č. 157/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v a ľ u j e 
overovateľov zápisnice v zložení : p. Kišac Martin, p. Švecová Magdaléna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaviazali zakúpiť nahrávacie zariadenie a svoju úlohu 

splnili. Informáciu predniesol PhDr. Mário  Žáčik, starosta obce. K plneniu uznesení z 11. 

zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. Uznesenia sú splnené. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 6 Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Slíž Ján, Mgr. Slováková 
Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 6 Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Slíž Ján, Mgr. Slováková 
Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ vzali na vedomie informáciu o kontrole uznesení 
a plnenia úloh. 

 
Uznesenie č. 158/2020 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 19.2.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
v z a l o    n a     v e d o m i e 
informáciu o kontrole uznesení a plnenia úloh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. Návrh zlúčenia Materskej školy Beladice a Materskej školy Beladice – Veľké Chrašťany 
pod správu Základnej školy v Beladiciach 
 
Pán starosta prečítal dôvodovú správu k návrhu zlúčenia materských škôl do správy 
základnej školy a poznamenal, že k návrhu zasadali mimoriadne aj rady škôl, ktoré po  
spoločných diskusiách prijali tento návrh. 
 
Poznámka: pri tomto bode už hlasovala aj pani Halásová. 
 
Zápisnice z mimoriadnych zasadnutí rady škôl a tvoria prílohu zápisnice č. 2-4. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh zlúčenia. 
 
 

Uznesenie č. 159/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v a ľ u j e 
zlúčenie Materskej školy Beladice a Materskej školy Beladice – Veľké Chrašťany pod správu 
Základnej školy v Beladiciach podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve  
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 17 ods. 2, pís. f vyradenie 
zo siete škôl k termínu 31.12.2020. 
 
Dôvodová správa: 
Základná škola Beladice, ktorej súčasťou je školský klub detí a zariadenie školského 
stravovania. Dôvodom vyradenia je vytvorenie spoločného právneho subjektu: Základná 
škola s materskou školou v Beladiciach.  
 
Obec Beladice dlhodobo spravuje 2 materské školy viac ako 3 desaťročia, ktoré nemajú 
právnu subjektivitu. Každá materská škola má vytvorený vlastný bankový účet, má inú adresu 
a vlastnú pedagogicko-výchovnú činnosť.  
 



 
Dôvodom zlúčenia je:  
-administratívne zjednotenie a sprehľadnenie,  
-ekonomická úspora pre obec, 
-zvýšenie počtu žiakov na základnej škole, 
-zvýšenie počtu detí v materskej škole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Návrh nájomnej zmluvy obce Beladice s REDBONE, s.r.o. 
 
Pán starosta predstavil zámer spoločnosti REDBONE, s.r.o., ktorá žiada o krátkodobý 
prenájom pozemkov za účelom zriadenia plochy na uskladnenie materiálu potrebného 
k výstavbe, nakoľko sa jedná o investičný zámer výstavby čerpacej stanice.  Jedná sa 
o pozemky p.č. 4/12 o výmere 385 m² a p. č. 4/13 o výmere 272 m² zapísaných na LV č.516. 
Prenájom žiadajú od 1.4.2020 do 31.12.2020. Firma REDBONE ponúka nájom vo výške 
30 000 eur s DPH.  
 
Diskusia:  
-p. Kišac sa spýtal či ide o sumu 25 000 eur alebo 30 000 eur, keďže obec nie je platca DPH. 
-p. Veteráni Mgr.(hlavný kontrolór) odpovedal, že tým, že my nie sme platcami DPH, návrh 
spoločnosti je samozrejme vrátane DPH a preto je navrhovaná suma v poriadku bez DPH. 
Čiže to bude 25 000 eur. 
 
Návrh nájomnej zmluvy tvorí prílohu zápisnice č. 5. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci schválili návrh uznesenia.  
 

 
Uznesenie č. 160/2020 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 19.2.2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v a ľ u j e 
návrh nájomnej zmluvy obce Beladice s REDBONE, s.r.o.   
 
 
 
 
 
 
    



 

 
 
6. Získanie pozemkov od Slovenského pozemkového fondu  
 
Pán starosta poznamenal, že k tomuto bodu sa na spoločnej porade s poslancami viedli 
diskusie a vytypovali sa rôzne pozemky, ktoré je možné získať do vlastníctva obce bezplatne. 
Tých pozemkov je niekoľko. Občanov oboznámil o polohe aspoň niektorých z nich. Ide 
o pozemky pri Chrašťanskom cintoríne, časti cesty v Pustom Chotári, pri kruhovom objazde či 
pozemky oproti Hydraflexu.  
 
Diskusia: 
-p. Tokár sa spýtal či nie sú pozemky pri kruhovom objazde smerom na bytovku vo 
vlastníctve pána Halása? 
-pán starosta odpovedal, že podľa informatívnych výpisov z katastrálnej mapy sú pozemky vo 
vlastníctve SPF, 
-p. Veteráni Mgr. sa k tomuto bodu vyjadril, že SPF mám rôzne možnosti odpredaja a jeden 
zo spôsobov je bezplatne, pri ktorom je dôležité splniť jednu základnú podmienku a to, že 
pozemok musí byť využitý len na verejný záujem, 
-p. Mgr. Slováková sa ešte spýtala, či budeme žiadať o všetky pozemky naraz, na čo jej pán 
starosta odpovedal, že všetky naraz a poznamenal, že pri podávaná žiadosti si ešte na 
spoločnej porade prejdú jednotlivé pozemky. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 6 Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, Mgr. Slováková 
Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 1 Halásová Diana 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh možnosti získanie pozemkov od 
Slovenské pozemkového fondu. 

 
Uznesenie č. 161/2020 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 19.2.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s c h v a ľ u j e 
možnosť získania nasledovných pozemkov od Slovenského pozemkového fondu  
 
Zoznam pozemkov: 
par. reg. „C“ č. 177, k.u. Veľké Chrašťany , LV nezaložený  
par. reg. „E“ č. 180, k.u. Veľké Chrašťany , LV 1115 
par. reg. „E“ č. 181, k.u. Veľké Chrašťany , LV 1115 
par. reg. „E“ č. 182/1, k.u. Veľké Chrašťany , LV 1115 



par. reg. „E“ č. 306/1, k.u. Veľké Chrašťany , LV 1115 
par. reg. „E“ č. 914, k.u. Veľké Chrašťany , LV 1115 
par. reg. „E“ č. 923/102, k.u. Veľké Chrašťany , LV 1115 
par. reg. „E“ č. 932/1, k.u. Veľké Chrašťany , LV 1115 
par. reg. „E“ č. 961/2, k.u. Veľké Chrašťany , LV 1115 
par. reg. „C“ č. 961/9, k.u. Veľké Chrašťany , LV 1115  
 
 
par. reg. „E“ č. 2/20, k.u. Beladice , LV 785 
par. reg. „E“ č. 80/2, k.u. Beladice, LV 654 
par. reg. „C“ č. 80/25, k.u. Beladice , LV 654 
par. reg. „E“ č. 103, k.u. Beladice , LV 785 
par. reg. „C“ č. 110/6, k.u. Beladice , LV 785 
par. reg. „E“ č. 124/1, k.u. Beladice , LV 785 
par. reg. „E“ č. 154, k.u. Beladice , LV 654 
par. reg. „E“ č. 155, k.u. Beladice , LV 654 
par. reg. „E“ č. 237, k.u. Beladice , LV 785 
par. reg. „E“ č. 238, k.u. Beladice , LV 785 
 
par. reg. „E“ č. 1-1531/2, k.u. Pustý Chotár , LV 812 
 
par. reg. „E“ č. 227, k.u. Malé Chrašťany , LV 675 
par. reg. „E“ č. 234/1, k.u. Malé Chrašťany , LV 778 
 
par. reg. „E“ č. 137, k.u. Beladice , LV 785 
par. reg. „E“ č. 143, k.u. Beladice , LV 654 
par. reg. „E“ č. 144, k.u. Beladice , LV 654 
par. reg. „E“ č. 150, k.u. Beladice , LV 816 
par. reg. „E“ č. 156, k.u. Beladice , LV 785. 

 
Dôvodová správa:  
-rozvoj obce, 
-vytvorenie nových oddychových zón a športovísk,  
-získanie miestnych komunikácií do vlastníctva obce, 
-získanie miesta na možnú výstavbu budov, ktoré budú slúžiť obyvateľom,  
-získanie miesta na možnú výstavbu nájomných budov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7. Návrh nájomnej zmluvy obce Beladice s Poľovníckym združením GAČOV 
 
Poľovnícke združenie GAČOV žiada o dlhodobý prenájom pozemku v extraviláne obce 
č. p. 913/2 o výmere 903 m² v k.u. Veľké Chrašťany. Hlavný spôsob využitia by bolo 
vytvorenie tzv. oddychovej zóny slúžiacej nielen pre poľovníkov ale aj pre bežných 
návštevníkov prírody.  
 
Pán starosta prejednal tento návrh zmluvy nielen s poslancami obecného zastupiteľstva, ale 
aj s členmi Poľovníckeho združenia Gačov, napriek tomu ešte chýba znalecký posudok 
a navrhol tento bod rokovania presunúť do programu budúceho obecného zastupiteľstva.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že tento bod sa na základe hlasovania presúva do programu 
budúceho obecného zastupiteľstva. 

 
Uznesenie č. 162/2020 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 19.2.2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
p r e s u n u l o 
tento bod rokovania návrh nájomnej zmluvy obce Beladice s Poľovníckym združením GAČOV 
na najbližšie obecného zastupiteľstvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8.   Návrh nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch – Menelaos Kanakis 
 
Menelaos Kanakis žiada o predĺženie nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch (priestor 

zasadačky obecného úradu) za účelom výučby anglického jazyka. Obec mu predpripravila 

návrh nájomnej zmluvy na dobu od 1.1.2020-31.12.2022. Výška nájomného bola stanovená 

na 58 eur/mesačne. 

 

Diskusia: 

-p. Kišac sa opýtal, že kto dal povolenie na umiestnenie reklamy na budove obecného úradu? 

Pán starosta odpovedal, že ústny súhlas dal on, 

-p. Kišac na to reagoval, že nakoľko ide o úradnú budovu, mal to prerokovať s obecným 

zastupiteľstvom a taktiež, že prenajali sme mu to s tým, že môže to používať výlučne na 

výučbu angličtiny na určitý čas a už sa z toho stal „jeho stály priestor“, ďalej sa spýtal či je 

tam tá reklama potrebná? Opäť sa spýtal či nemôže ísť tá reklama odtiaľ preč , nakoľko to 

narúša vzhľad úradnej budovy, 

- p. starosta odpovedal, že zasadačka je k dispozícií napríklad aj volebným komisiám, aj 

poslancom obce, na rokovania, napr. aj so Združením GAČOV, 

-p. Kišac poznamenal, že ľudia sa na tento problém sťažujú. Obec má vybraté priestory, ktoré 

sa využívajú na komerčné účely, tak nech si podá pán Kanakis žiadosť na ne a tam môže mať 

umiestnenú aj reklamu,  

-p. starosta pripomienkoval problém s reklamou pánovi Kanakisovi s tým, že by bolo dobré 

reklamu odstrániť, 

- do diskusie sa pridal pán Tokár, problém reklamy by poňal z 2 pohľadov. V prvom osobne 

nevidí problém, ak neporušujeme nejakým spôsobom zákon,  

- na to pán hlavný kontrolór reagoval, že pokiaľ obec nemá podrobnejšie stanovené 

podmienky v zásadách, riadi sa zákonom. Vzhľadom na to, že obec tieto podmienky 

v zásadách nemá, riadi sa zákonom. Čo sa týka reklamy, vyžaduje sa, aby reklama nebola 

hanlivá či inak nepoškodzovala verejnú budovu alebo aby reklama nemenila vzhľad budovy. 

Z legislatívneho hľadiska tam problém s umiestnením reklamy nevidí. Je to však 

v kompetencii obecného zastupiteľstva. 

-p. Tokár pokračoval, že ako obec by sme mohli byť vďační, za to že v obci výučba prebieha. 

Pán Kanakis pracuje nadštandardne a deťom sa venuje naplno.  Robí to sa 1/3 ceny ako sú 

bežne.  Do teraz ten priestor nebol využívaný, zrazu z toho obec má nejaký príjem. Je 

pochopiteľné, že si chce robiť reklamu a apeloval na poslancov ak by nejakým spôsobom 

ovplyvnili chod tohto vyučovacieho zariadenia.  

-p. Kišac reagoval, že nie je proti tomu, je tiež vďačný za výučbu angličtiny, ale potom by mal 

platiť nájom za priestor ako je uvedený vo finančnom cenníku (4 eurá/1 hodina pri 

dlhodobom prenájme). Podľa informácie od pána Kanakisa, vyučuje tam 5 hodín/týdenne. 

Tým pádom to vychádza 5 *4 eurá = 20 eur týždenne a teda 80 eur mesačne. P. Kišac sa 



spýtal či to je otázka na poslancov, či chcú spraviť precedens, nakoľko sa týmto porušuje 

sadzobník. 

-p. Tokár by to tomto prípade vôbec nenazýval precedensom skôr by to poňal ako službu pre 

občanov (deti aj dospelých). Poznamenal, že predtým obec tú zasadačku vôbec nevyužívala 

a nezameral by sa na financie ale na prínos toho čo p. Kanakis robí. 

-p. Slováková Mgr. reagovala, že by to tiež nebrala ako precedens a súhlasila v tomto 

s pánom Tokárom. Poznamenala, že každý zákon má možnosť výnimiek a tým je VZN, ktoré 

je tiež formou zákona a môže mať možnosť výnimky a keďže tá výnimka je vo verejnom 

záujme vo forme vzdelávania, tak súhlasila s návrhom nájomného vo výške 58 eur mesačne.  

-p. Veteráni Mgr. doplnil, že zastupiteľstvo by malo nejaké tie zásady, ktoré si schválilo a 

rešpektovať cenník. Napriek tomu, že by sa zastupiteľstvo zhodlo a prešla by tá nižšia cena 

nájomného než tá čo bola stanovaná uznesením, tak by to riešil formou osobitného zreteľu 

a ten by bol zadefinovaný ako vzdelávacia aktivita.  

-p. Švecová sa spýtala otázku či si môže aj niekto druhý kto si prenájme zasadačku tam 

umiestniť reklamu? 

-p. Kišac pripomenul, že jogu, ktorá sa zrušila po mesačnom nájme (tiež to bol záujem pre 

občanov) taktiež pripomenul fitko, ktoré sa zrušilo. Teba potom prihliadať na všetkých 

rovnako. 

-p. starosta reagoval, že do účelovej prestavby fitnescentra bolo investovaných viac ako 

40 000 eur. Nájom fitnescentra predstavoval 68 eur/mesačne. Čo sa týkalo jogy a zumby, tá 

sa precvičovala 2-krát týždenne a tam pýtala obec mesačný poplatok len 40 eur. 

-p. Kišac upresnil, že pri zumbe to boli 2 hodiny (40 eur) a 5 hodín (58 eur). Obe predstavujú 

verejný záujem pre občanov. Položil otázku či sa budeme správať ku každému rovnako? 

Taktiež pripomenul, že zumba si nedala žiadny reklamný polep na budovu.  

-p. Méres sa vyjadril, že pri prípade pána Kanakisa obec začala mať rovný meter na všetkých 

(prípad zumby či jogy) Súhlasil s pánom Kišacom, aby obec mala rovnaký meter na všetkých 

bez rozdielu, aby nedošlo k  zvýhodneniu jedného alebo druhého. Navrhol tento bod, 

nakoľko ide o diskutabilný bod, presunúť na ďalšie zastupiteľstvo. 

-p. starosta navrhol problém reklamy pán Kanakisa „dodatkovať“ do zmluvy. Navrhol 

hlasovať na dva razy. Prvé hlasovanie bude nájom 58 eur spolu aj s reklamou a druhé bude 

58 eur plus dohodnutá suma za reklamu. 

-p. Tokár sa opätovne spýtal: „prečo je tá reklama taký problém?“. Je pochopiteľné, že sa 

chce zviditeľniť.  

-p. Kišac zareagoval na pána Tokára, keď to mám mať podnikateľský príjem, nech si to teda 

prenájme sa celú dobu, pán Kanakis to nemá prenajaté celomesačne čo v prípade, že niekto 

druhý bude chcieť tiež nejakú reklamu? 

- p. Veteráni poznamenal, že sa hlasuje o návrhu dodatku a potom aj o celku zmluvy. 

-p. starosta požiadal o hlasovanie č.1: Návrh zmluvy s dodatkom, v ktorom bude p. 

Kanakisovi spoplatnená reklama, pričom výška reklamy by sa pojednávala na ďalšom 

obecnom zastupiteľstve. 

 



 
 
Hlasovanie  č.1  
 
Návrh zmluvy s dodatkom, v ktorom bude p. Kanakisovi spoplatnená reklama. 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní  7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 3 Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Švecová Magdaléna 

„Proti“  3 Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Tokár Stanislav 

„Zdržal sa“ 1 Halásová Diana 

Nebol schválený. 
Hlasovanie  č.2 
 
Návrh zmluvy bez dodatku v pôvodnom návrhu.  
Výsledok hlasovania: 

Prítomní  7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 5 Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, Mgr. Slováková Ľubica, Švecová 
Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  1 Kišac Martin 

„Zdržal sa“ 1 Halásová Diana 

Návrh zmluvy bez dodatku v pôvodnom návrhu bol schválený. 
 
 

Uznesenie č. 163/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v a ľ u j e 
návrh nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch obce Beladice a Menelaos Kanakis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9.   Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. 
a opatrenia 2 nástroja 1 LEADER NSK 
 
Miestna akčná skupina a Mikroregión Tríbečsko vyhlasuje výzvu na predkladanie 
projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja 1 
LEADER NSK na projekt vybudovania parkoviska a spevnených plôch pred Obecným úradom 
v Beladiciach.  
 
-p. starosta poznamenal, že do tejto výzvy sa chce zapojiť, nakoľko táto výzva nie ja 
podmienená 5% spolufinancovaním, čo je výhoda. Alokovaná čiastka finančných 
prostriedkov, ktorá bola určení pre našu obec predstavuje cca 18 000 eur. V rámci tejto 
výzvy je potrebné spracovať 20-bodový dokument. Najdôležitejší bod dokument realizácie 
sme splnili. Realizácia je možná cez agentúru, ktorá všetko spracuje. Poplatok za kompletné 
vypracovanie sa pohybuje okolo 500-800 eur. P. starosta je ešte v štádiu rokovanie 
s agentúrou ohľadne výšky poplatku.  
 
Diskusia: 
-p. Tokár mal len jednu otázku či máme v rozpočte zahrnuté financie na takého žiadosti? 
-p. starosta odpovedal kladne. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ zobrali na vedomie podania žiadosti do výzvy 
LEADER. 

 
 

Uznesenie č. 164/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
v z a l o   n a   v e d o m i e 
podanie žiadosti o výzvu LEADER na dotáciu na projekt vybudovania parkoviska 
a spevnených plôch pred Obecným úradom Beladice.  
 
 



Dôvodová správa:  
-zlepšenie prístupu na obecný úrad, 
-vytvorenie bezpečného miesta na parkovanie pre bežných návštevníkov ale aj vybudovanie 
bezbarierového prístupu pre telesne postihnutých návštevníkov obecného úradu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10.   Aktuálny stav prístrešku v parku vo Veľkých Chrašťanoch – Amfiteáter, pódium, 
mobiliár a vybavenosť  
 
Riešené objekty t.j. pódium, poltár, mobiliár a vybavenosť priestoru na p. 4/8 k.u. Veľké 
Chrašťany je postavený na vlastnom pozemku v centre obce. Priestor sa nachádza 
v intraviláne obce v areáli obecného úradu. Stavby občianskej vybavenosti sú riešené ako 
súčasť dobudovania jestvujúcej asfaltovej plochy, ktorá je verejne prístupná z nádvoria 
obecného úradu. Dobudovanie priestoru je účelové pre vyriešenie vhodných podmienok 
spoločenského a kultúrneho života obyvateľov obce. Investor, stavebník, prevádzkovateľ 
uvažovaných priestorov, obec Beladice, podľa LV č. 516 užíva existujúci areál s príslušnými 
objektmi, budova OcÚ so súpisným č. 167 na základe vlastníckeho vzťahu k predmetnej 
nehnuteľnosti.   
 
-p. starosta uviedol, že prístrešok v parku bol v havarijnom stave, preto ho minulý rok 
odstránil. Pódium je puknuté a jeho stav je nevyhovujúci, poznamenal, že bolo nutné 
vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu aj s krycím listom, ktoré bude obec 
predkladať firmám. Je tu možnosť čerpania financií z Ministerstva financií vo výške 15 000 
eur (Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 a § 2 Výnosu MF SR č. 26825/2005-
441 z 9.decembra 2005 o poskytovaní dotácie v pôsobnosti MF SR na rok 2020). Projektová 
dokumentácia je postavená na 3 celky (pódium s prístreškom, spevnená plocha a mobilné 
bunky, plotová bariéra). Momentálne je amfiteáter narozpočtovaný na 45 000 eur s DPH 
(36 000 bez DPH). Je možné však ušetriť na búracích prácach či s odvozom materiálu. Vieme 
ušetriť cca 4-4,5 000 eur. Rozpočtár projektu vychádzal zo štatistík a predpokladaná celková 
cena môže byť ešte nižšia.  
 
Diskusia: 
-p. Tokár sa spýtal koľko môžeme na to celkovo dostať peňazí? 
-p. starosta odpovedal 15 000 eur z Ministerstva financií a 15 000 z výzvy LEADER. Dá sa to 
spojiť. 
-p. Tokár sa dotazoval či je teda možné si realizáciu stavby amfiteátra rozdeliť na 3 etapy, aby 
obec nebola finančne zaťažená. 
-p. starosta odpovedal áno, je to možné. 
-p. Tokár ešte doplnil či to pôjde cez verejné obstarávanie? 
-p. starosta odpovedal áno. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní - - 

„Za“ - - 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

 
 



 
Uznesenie č. 165/2020 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 19.2.2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
v z a l o   n a    v e d o m i e 
výstavbu nového pódia s prístreškom (amfiteáter) podľa navrhovaného  projektu. 
 
Dôvodová správa: 
-obec ako hlavný organizátor kultúrnych podujatí potrebuje nový priestor v podobe pódia 
s prístreškom tzv. amfiteáter, na prezentáciu účinkujúcich na kultúrnych podujatiach obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
11.   Návrh VZN č. 4 obce Beladice o financovaní centier voľného času zriadených mimo 
územia obce Beladice v roku 2021 
 
Toto VZN upravuje pôsobnosti poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí v CVČ, ktoré sú zriadené mimo územia obce Beladice a ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 
Ministerstva školstva SR.  
 
P. starosta po diskusii s pánom hlavným kontrolórom navrhol tento bod rokovania presunúť 
do budúceho obecného zastupiteľstva. 
-p. Veteráni Mgr.(hlavný kontrolór ) uviedol, že proces VZN je stanovaný presne zákonom 
o zriadení obcí. Na to aby mohol byť takýto materiál schválený, musí byť zverejnený 15 dní 
na úradnej tabuli alebo na internetovej stránke obce. Nakoľko je ešte čas, tak súhlasil 
s presunutím.  
-p. starosta uzrejmil ešte, že financujeme deti v rôznych CVČ a v rôznych finančných výškach, 
preto navrhol po vzore iných obcí stanoviť výšku príspevku na 5 eur na dieťa. 
-p. Tokár sa opýtal, prečo ako obec máme financovať CVČ mimo obce Beladice, napríklad 
v Zlatých Moravciach, nakoľko to nemáme v rozpočte obce, pokiaľ to zákon neprikazuje, 
zamietol prispievanie akejkoľvek čiastky na mimo obecné akcie.   
-p. starosta súhlasil. 
-p. Tokár sa spýtal či je možné schváliť aj 0-vú dotáciu, na čo pán hlavný kontrolór 
odpovedal, že v tom prípade nejde o dotáciu. 
-p. Tokár preto navrhol tak zriaďme CVČ v Beladiciach a financujme radšej to. 
-p. Veteráni Mgr. odpovedal, že to nie je povinnosťou financovať. P. starosta pripravil tento 
materiál na základe skúseností iných obcí, čo by nebol problém, pokiaľ by to OZ odsúhlasilo. 
Existujú tzv. kultúrne poukazy, ktoré získavajú deti v rámci školy, ktoré môžu do CVČ 
odovzdať. Toto je len iná forma ďalšieho financovania CVČ.  
-p. Kišac podotkol, že v škole sú tiež rôzne záujmové krúžky, ktoré sú biedne financované, 
možno by bolo lepšie zamerať sa na tie. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ súhlasili s presunutím bodu rokovania na 
najbližšie OZ. 

 
 
 



 
 
 
 

Uznesenie č. 166/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ú h l a s i l o 
s presunutím bodu VZN č. 4 obce Beladice o financovaní centier voľného času zriadených 
mimo územia obce Beladice v roku 2021, do programu najbližšieho obecného zastupiteľstva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

K bodu 12. 
 
12.   Komisie pri OZ 
 
V rámci diskusie p. Tokár poznamenal, že chýba tzv. kultúrna komisia, ktorá by pomohla obci 
s organizovaním podujatí, na čo pán starosta odpovedal, že na najbližšom OZ tento návrh 
otvorí a prediskutuje.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh komisií.  
 
 

Uznesenie č. 167/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v a ľ u j e 
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: 
predseda: p. Kišac Martin 
členovia: p. Homolová Iveta, p. Švecová Magdaléna 
 
 
komisiu finančnú, správy obecného majetku: 
predseda: p. Tokár Stanislav 
členovia: p. Mgr. Miškovič Peter, p. Švecová Magdaléna 
 
komisiu životného prostredia a verených sporov: 
predseda: p. Halásová Diana 
členovia: p. Homolová Iveta, p. Ing. Méres Juraj, p. Kišac Martin 
 
komisiu bytovú a stavebnú: 
predseda: p. Homolová Iveta 
členovia: p. Halásová Diana, p. Ing. Méres Juraj 



 
 
 
K bodu 13 A - Rôzne  
 
Havarijný stav bytoviek - hydranty 
 
P. starosta uviedol, že stav nefungujúcich hydrantov riešil aj s bytovou komisiou, taktiež 
poznamenal, že obec musí urgentne pristúpiť k projektu a zaviesť vodu do hydrantov v čo 
najkratšom čase.  
 
V rámci diskusie sa p. Tokár opýtal či máme predstavu koľko a z čoho sa to bude financovať? 
P. starosta odpovedal, že približne 500-800 eur a z fondu opráv. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ vzali sa vedomie a súhlasili s návrhom uznesenia. 
 

Uznesenie č. 168/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
A: v z a l o   n a   v e d o m i e   
informáciu o havarijnom stave hydrantov v bytovkách a  
B: s ú h l a s i l o  
s vypracovaním projektu na zabezpečenie napojenia hydrantov financovaný z fondu opráv.  
 

Dôvodová správa: 

-zabezpečenie požiarnej ochrany budovy bytovky obyvateľov pred požiarom.  

 
 

 
 
 
 



 
 

 
K bodu 13 B - Rôzne  
 
Havarijný stav čističky odpadových vôd v Malých Chrašťanoch 
 
P. starosta poznamenal že havarijný stav čističky je pretrvávajúci. Problém je s elektrickým 
vedením či s ističmi a iné. Je potrebná v budúcnosti kompletná rekonštrukcia. Nakoľko vietor 
vzal časť strechy to už obec rieši cez poisťovňu. Strechu opraví obec svojpomocne (približne 
za 100-ky eur).  

 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ súhlasili o opravou. 
 

Uznesenie č. 169/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
A: v z a l o   n a   v e d o m i e   
informáciu o havarijnom stave čističky odpadových vôd v Malých Chrašťanoch a 
B: s ú h l a s i l o 
s opravou strechy financovanou z rozpočtu obce. 
 
Dôvodová správa: 
-zabezpečenie prevádzky a rekonštrukcie čističky odpadových vôd v Malých Chrašťanoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 13 C - Rôzne  
 
Harmonogram zasadnutí obecných zastupiteľstiev obce Beladice na rok 2020 
 
28.5.2020 
30.9.2020 
26.11.2020 
10.12.2020  

 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj,  Slíž Ján, 
Mgr. Slováková Ľubica, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ súhlasili. 
 

Uznesenie č. 170/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ú h l a s i l o   
s harmonogramom zasadnutí obecných zastupiteľstiev obce Beladice na rok 2020, ktoré sa 
budú konať v nasledovných dňoch: 
 
28.5.2020, 
30.9.2020, 
26.11.2020, 
10.12.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 13 D - Rôzne  
 
Návrhy lokalizácie vhodného miesta výstavby novej materskej školy v obci Beladice 
 
Pán starosta predstavil dva možné návrhy: Areál Základnej školy v Beladiciach a budova 
bývalej pekárne.  Na základe spoločných diskusií na poradách s poslancami sa spoločne 
prikláňajú k návrhu umiestnenia novej materskej škôlky v areáli základnej školy.  
 
Diskusia: 
-p. Tokár pre vysvetlenie pre občanov informoval, že nakoľko sa zvyšuje počet domov, počet 
obyvateľov v obci je potrebné zabezpečiť starostlivosť detí, súhlasil s návrhom umiestnenia 
novej materskej školy v areáli základnej školy. Je nutné si uvedomiť, že ak by sa vybralo iné 
miesto výstavby je potrebné zabezpečiť aj kuchyňu (priestory, priestory na sklad a iné.), 
-p. Kišac sa dotazoval, že tým že sa vezme priestor vedľa základnej školy, nie je možné 
odkúpiť pozemok vedľa základnej školy, aby sa deťom vrátil priestor na hranie, 
-p. starosta odpovedal, aké by bolo náročné opravovať budovu starej pekárne, prípadne jej 
odstránenie, 
-p. Tokár doplnil, že pán Kováč (majiteľ pozemku) po vypracovanom znaleckom posudku 
bude ochotný s obcou diskutovať o možnom odkúpení pozemku či cene pozemku, 
-p. riaditeľ školy súhlasil s pánom Kišacom, že s výstavbou materskej školy bude potrebný 
priestor pre deti na hranie čím sa zástavbou z neho zobrie, avizoval ešte problém  so 
zásobovaním školy ( možnosť presunutia vjazdu zásobovania jedálne). Poznamenal taktiež, 
že kapacitne jedáleň bude stíhať naďalej.  
-p. Tokár navrhol, ak bo bol kapacitne problém s kuchyňou, navýšiť pracovnú silu do 
kuchyne.  
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní - - 

„Za“ - - 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ informácie vzali na vedomie.  
 

Uznesenie č. 171/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
v z a l o   n a   v e d o m i e 
možnosť výstavby novej materskej školy v areáli Základnej školy v Beladiciach. 
 



 
 
K bodu 13 E - Rôzne  
 
Plán kultúrnych podujatí na rok 2020 a začiatok roka 2021 
 

- Stavanie mája (koniec apríla 2020) v spolupráci s ZŠ a MŠ 
 - Deň Matiek (máj 2020) v spolupráci s ZŠ a MŠ 
 - Jubilanti (jún a december 2020) 
 - Deň detí (jún 2020) 
 - Obecné slávnosti obce Beladice (4.7.2020) 
 - Futbalový turnaj – Szentiványi cup (jún 2020) 
 - Mesiac úcty k starším (október 2020) 
 - Vianočný večierok (december 2020) v spolupráci s ZŠ a MŠ 
 - Kapustnica (december 2020) v spolupráci s Červeným krížom prípadne s inými 
    organizáciami 

- Trojkráľový večer (január 2021) 
- Novoročný ping-pongový turnaj (január 2021) 

 
 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní - - 

„Za“ - - 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ vzali informácie na vedomie. 
 

Uznesenie č. 172/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
v z a l o   n a   v e d o m i e  
plán kultúrnych podujatí na rok 2020 a začiatok roka 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 13 F – Rôzne  
 
Informácia o rokovaní – Zdravotné stredisko – pediater 
 
P. starosta spoločne s pánom hlavným kontrolórom informovali o možnom rozšírení 
zdravotného obvodu pediatra, pani MUDr. Kováčovej, v každom prípade nejde o zánik 
pôsobnosti pediatra. Možnosť bola prerokovaná aj s pediatričkou pani MUDr. Kováčovou, 
s hlavným kontrolórom obce Mgr. Jánom Veteránim. Pani pediatrička nebola zásadne proti. 
Má však čas na vyjadrenie do konca mesiaca. V prípade, že pani pediatrička nebude súhlasiť 
s rozšírením jej obvodu, na najbližšom obecnom zastupiteľstve by bolo nutné prijať 
rozpočtové opatrenie a zabezpečiť financovanie zdravotného strediska resp. pani 
pediatričky. Obec by poskytla priestory pani pediatričke za symbolické 1 euro. Priestor by 
bolo možné využiť v rámci výzvy o možnom vzniku integrovaných centier zdravotnej 
starostlivosti, kde predpokladom je jeho súčasťou min 3 lekári (všeobecný lekár, pediater a 
zubár) kedy môže obec žiadať o dotáciu na rekonštrukciu budovy či vybavenie ambulancií.  

 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní - - 

„Za“ - - 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ vzali informáciu na vedomie.  
 
 

Uznesenie č. 173/2020 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 19.2.2020 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
v z a l o   n a   v e d o m i e   
informáciu o stave pediatra v Zdravotnom stredisku obce Beladice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 14  - Diskusia  
 
Diskusia 
 
V rámci diskusie sa p. Tokár vyjadril k problému s katafalkom vo Veľkých Chrašťanoch, 
navrhol po odporúčaní pohrebnej služby jeho vyvýšenie o 10-15 cm. Pán starosta sa vyjadril 
k nečakanej chybe teplomera na katafalku, nakoľko teplomer doposiaľ išiel. Zavizoval hneď 
servis na kontrolu teplomera a súhlasil s nápadom vyvýšenia katafalku.  
 
Ďalší podnet uviedol p. Tokár pretrvávajúci problém s konármi a stromami pred márnicou na 
cintoríne vo Veľkých Chrašťanoch. P. starosta súhlasil s podnetom a posilnil pracovné sily na 
čistenie plochy.  
 
Zo strany občanov obce sa nik nezapojil do diskusie.  
 
P. starosta poďakoval všetkým zúčastnením a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  p. Kišac Martin 
     p. Švecová Magdaléna 
Zapísala :      p. Mgr. Alena Chrenová  
  
 
         PhDr. Mário Žáčik 
         starosta obce 
 
V Beladiciach, dňa 19.02.2020 


