
 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

konaného 14.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápisnica  
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beladiciach 

 
Dátum konania:  14.10.2020 
 
Prítomní:   PhDr. Mário Žáčik, starosta obce 
 
Poslanci: Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. Miškovič 

Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 
 
Ospravedlnení :   Halásová Diana, Mgr. Slováková Ľubica,   

     

Ďalší prítomní:  Mgr. Ján Veteráni – hlavný kontrolór 

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 pani a pánov poslancov a dvoch prizvaných hostí.  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo za prísnych hygienických predpisov 

z dôvodu opatrení v rámci šírenia COVID-19 a bez prítomnosti  verejnosti – občanov obce. 

Podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 7 poslancov OZ z celkového počtu 9 poslancov. OZ 

je uznášania schopné. Pán starosta predstavil pôvodný program.  

Program :  

 
1. Otvorenie, prezentácia a schválenie programu.  
2. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie. 
3. Kontrola uznesení. 
4. Návrh uzavretia zmluvy s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o návratný 

finančný príspevok (mat.č.1-15OZ-2020). 
5. Zámer obnovy parku vo Veľkých Chrašťanoch (mat.č.2-15OZ-2020). 
6. Zámer obnovy komunitného centra. 
7. Prístrešok pri Hasičskej zbrojnici v Malých Chrašťanoch. 
8. Revitalizácia a rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy Hasičskej zbrojnice 

v Malých Chrašťanoch. 
9. Výzva o nenávratný finančný príspevok na dotáciu z Operačného programu: 

Environmentálny fond (C5 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 



komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov) – 5% spolufinancovanie. 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce pre p. Jána Šútora (mat.č.3-15OZ-
2020). 

11. Rôzne (mat.č.4-15OZ-2020). 
12. Diskusia. 
13. Záver. 

 
Pán starosta doplnil ďalšie body rokovania obecného zastupiteľstva: 
 

- Informácia o plnení rozpočtu obce Beladice za 3.Q/2020 (ako bod č. 4), 
- Vypracovanie Programu  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) obce 

Beladice na roky 2021-2025 (ako bod č.5), 
- do bodu Rôzne: 

 Vysporiadanie majetku do vlastníctva obce Beladice:  
- Športový areál (budova a malé ihrisko za budovou), 
- Dom smútku na cintoríne v Beladiciach (budova domu smútku na cintoríne 
v miestnej časti Beladice). (ako bod č. 13C) 

 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

Navrhnutý program rokovania bol schválený. 
 

 
Uznesenie č. 211/2020 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 14.10.2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o  
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: 
Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

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

Uznesenie č. 212/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o  
návrhovú komisiu v zložení:  
Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj. 
 

 

b)  Voľbu overovateľov zápisnice 

 

Starosta navrhol za overovateľov zápisnice týchto poslancov OZ: 
Slíž Ján, Švecová Magdaléna. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice. 
 



 
Uznesenie č. 213/2020 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 14.10.2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o  
overovateľov zápisnice v zložení: 
Slíž Ján, Švecová Magdaléna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



3. Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

Pán starosta pripomenul bod, ktorý sa presunul zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

(žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce pre p. Jána Šútora – Bod č.12)  

 
Uznesenie č. 214/2020 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 14.10.2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Informácia o plnení rozpočtu obce Beladice za 3.Q/2020  
 
Pán Miškovič v krátkosti zhrnul hospodárenie obce (plány príjmov a výdavkov) za 3.Q roku 
2020. 
 

 
 

Uznesenie č. 215/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
v z a l o  n a   v e d o m i e 
informáciu o plnení rozpočtu obce Beladice za 3.Q/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Vypracovanie Programu  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) obce 
Beladice na roky 2021-2025  
 
Na úvod tohto bodu vyzval pán starosta prizvaného hosťa pani Mgr. RNDr. Annu Štefankovú, 
ktorá predstavila svoje skúsenosti a prácu s vypracovaním spomínaného programu. Projekt 
vypracováva za spoluúčasti nielen starostu obce či poslancov, ale aj za spoluúčasti a 
zapojenia verejnosti prostredníctvom anonymných dotazníkov. S cenovou ponukou od pani 
doktorky za vypracovanie programu boli poslanci informovaní.  Je však možnosť vytvoriť 
dokument spoločne pre viaceré obce, no však tvrdila, že táto možnosť nesie isté nevýhody. 
Do diskusie sa zapojil pán hlavný kontrolór, ktorý predstavil právu túto možnosť 
vypracovania programu, ktorú spracováva Nitriansky samosprávny kraj spoločne pre všetky 
obce, a tak priblížil menšie detaily programu, jeho výhody či nevýhody. Po spoločnej diskusii 
sa rozhodlo na návrh pána starostu bod rokovania presunúť na najbližšie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia presunúť bod rokovania na ďalšie OZ: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

 
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili presunúť bod rokovania na najbližšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
Uznesenie č. 216/2020 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 14.10.2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
A: v z a l o  n a   v e d o m i e 
informáciu o vypracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 
Beladice na roky 2021-2025 a 
B: p r e s ú v a   b o d   r o k o v a n i a 
vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beladice na roky 
2021-2025 na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
 



6. Návrh uzavretia zmluvy s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o návratný 
finančný príspevok (mat.č.1-15OZ-2020). 
 
Na začiatok tohto bodu rokovania pán starosta predstavil zámer uzavretia zmluvy 
s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Ide o poskytnutie návratnej finančnej 
výpožičky obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 
Termín na podávania žiadostí  je do 31. októbra 2020. Poskytnuté peňažné prostriedky je 
možno použiť do 31. decembra 2020. Žiadosť je možné podať cez www.rissam.sk. Prvá 
bezúročná splátka by bola v roku 2024. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb obce Beladice 
je  vo výške približne 29-tisíc eur. V rámci diskusie sa riešila otázka kde by sa možné financie 
využili, spoločne sa dohodli, že to bude na revitalizáciu vnútorných priestorov obecného 
úradu. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh uzavretia tejto zmluvy.  

 
Uznesenie č. 217/2020 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 14.10.2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o  
návrh uzavretia zmluvy s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o návratný finančný 
príspevok na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 s poznámkou, 
že došlé finančné prostriedky budú využité na rekonštrukciu vnútorných priestorov 
obecného úradu . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rissam.sk/


7. Zámer obnovy parku vo Veľkých Chrašťanoch (mat.č.2-15OZ-2020). 
 
Pán starosta predal slovo ďalšiemu prizvanému hosťovi pánovi Ing. arch. Jánovi Kačalovi, 
ktorý odprezentoval jeho návrh obnovy parku pre pripravovanú výzvu na dotáciu, ktorá bude 
zverejnená do konca tohto roka. Obec by sa na projekte podieľala 5% spolufinancovaním. 
Prostriedky z výzvy by boli použité na obnovu sýpky a revitalizáciu parku, ktorému by 
predchádzal dendrologický prieskum zelene. Projekt by zahŕňal aj obnovu, revitalizáciu 
pôvodnej zelene a nová výsadba zelene. Limit - výšky dotácie, zatiaľ nie je stanovaný. 
Refundovať by bolo možné aj vypracovanie projektovej dokumentácie, zameranie, stavebný 
dozor, vnútorné vybavenie mobiliáru-komunitného centra (budovy sýpky).  Náklady projektu 
by boli verejné obstarávanie a agentúra, ktorá píše projekt. Ostatné náklady  je možnosť 
refundovať., až  bude vypracovaná projektová dokumentácia a jej rozpočet by stanovila 
výšku celého projektu. S cenovou ponukou boli poslanci informovaní. Projekt by sa musel 
zrealizoval do konca roka 2023. Pán architekt poznamenal, že projektová dokumentácia 
bude spracovaná tak, aby bola úspešnou, je už len na obci aby sa do výzvy zapojila čím skôr 
po jej vyhlásení. Do projektovej dokumentácie sa počíta už aj so zapracovaným Zberným 
dvorom, ktorý s parkom susedí (prístupová cesta k nemu). Kompletná obnova parku so 
všetkým predstavuje sumu približne 300-tisíc eur a obnova sýpky približne okolo 700-tisíc 
eur. Obnova sýpky, ako komunitného centra by mohla byť využitá ako priestor pre všetkých 
obyvateľov obce. Vybudovala by sa tam kuchyňa, sociálne a hygienické zariadenia, prípadne 
práčovňa, office priestory, priestory pre organizácie (prednášky, atď.), vytvoriť tam možné 
múzeum, prípadne jednoduché núdzové ubytovacie priestory. Na záver rozpravy sa dohodli, 
že projekt sa rozdelil na dve časti (zvlášť obnova parku a zvlášť obnova sýpka). Spoločne sa 
s pánom architektom na koniec dohodli aj na možnom financovaní vypracovania projektovej 
dokumentácie obnovy parku z jeho strany.  Časť  polovica financií za projektovú činnosť  by 
sa mu vyplatila pred podaním žiadosti o dotáciu a časť financií po úspešnom získaní dotácie. 
 
Pripravovaný návrh – nákres obnovy parku je súčasťou príloh zápisnice.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci schválili návrh uznesenia.  
 
 
 
 
 

 
 



Uznesenie č. 218/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o  
zámer obnovy parku vo Veľkých Chrašťanoch a vypracovanie projektovej dokumentácie.  
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Zámer obnovy komunitného centra (Budova Sýpky) 

Zámer obnovy komunitného centra bol už naznačený v predchádzajúcom bode rokovania. 
Spoločne sa dohodli, že tento bod rokovania presunuli na ďalšie – najbližšie zastupiteľstvá.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili presunúť bod rokovania na ďalšie 
rokovania obecného zastupiteľstva.   
 
 

Uznesenie č. 219/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
p r e s u n u l o  
bod rokovania zámer obnovy komunitného centra v obci Beladice a vypracovanie 
projektovej dokumentácie na ďalšie zasadnutia obecného zastupiteľstva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Prístrešok pri Hasičskej zbrojnici v Malých Chrašťanoch a bod č. 10. Revitalizácia a 
rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy Hasičskej zbrojnice v Malých Chrašťanoch 
 
9.1: Prístrešok pri Hasičskej zbrojnici v Malých Chrašťanoch  
Prístrešok by stál maximálne 12-tisíc eur. Návrh na postavenie prístreška v rámci 
zveľaďovania majetku obce podal pán starosta. Pán starosta priblížil aktuálny stav okolia 
hasičskej zbrojnice a možný proces výstavby prístrešku o veľkosti približne 10x9 m. 
Realizovalo by sa to prostredníctvom ohlásenia stavby v januári-februári 2021. Vytvoril by sa 
multifunkčný priestor, doplnení napr.:  o  detské ihrisko. Plocha prístreška by sa mohla 
využívať na rôzne kultúrne a náboženské podujatia a slúžil by nielen pre obyvateľov Malých 
Chrašťan. S dodaním materiálu si vieme ako obec vypomôcť aj sami, čím vieme ušetriť 
možné financie. Riešila sa aj otázka či skôr vybudovať prístrešok alebo možnú garáž? Pán 
Méres predniesol, že v najbližšom období je cieľom DHZ  spojazdniť hasičskú zbrojnicu tak sa 
dala používať z vnútra (šatne, kancelárie a iné.) a prikláňal sa k návrhu vybudovania garáže 
(možnej dielne). Pán Kišac opäť avizoval, že nutnejšia je rekonštrukcia vnútorných priestorov 
a dobudovania sociálnych zariadení (WC, sprchy a podobne) a tiež sa prikláňal k vybudovaniu 
novej garáže (ponuka na nové cisternové auto)  túto problematiku  treba doriešiť neskôr na 
ďalších zastupiteľstvách.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: návrh zahrnúť položku výstavby prístrešku pri Hasičskej 
zbrojnici v Malých Chrašťanoch do nového rozpočtu na rok 2021 otvoriť návrhy jeho 
financovania v decembrovej schôdzi obecného zastupiteľstva.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 6 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna,  

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ 1 Tokár Stanislav 

 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: vypracovanie projektovej dokumentácie na prístrešok pri 
Hasičskej zbrojnici v Malých Chrašťanoch. 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ - - 

„Proti“  7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Zdržal sa“ - - 

 
 
 



Uznesenie č. 220/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
A: s ch v á l i l o 
návrh zahrnúť položku výstavby prístrešku pri Hasičskej zbrojnici v Malých Chrašťanoch do 
nového rozpočtu na rok 2021 otvoriť návrhy jeho financovania v decembrovej schôdzi 
obecného zastupiteľstva, 
B: n e s ch v á l i l o  
vypracovanie projektovej dokumentácie na prístrešok pri Hasičskej zbrojnici v Malých 
Chrašťanoch. 
 
 
9. 2 (10.) Revitalizácia a rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy Hasičskej zbrojnice v 
Malých Chrašťanoch 
 
V rámci rozpravy tohto podbodu č. 9 sa diskutovalo, že za použité financie by sa zrealizovala 
rekonštrukcia vnútorných priestorov, vybavenie kuchynky a sociálnych zariadení. Šatne 
a kancelárie si realizujú hasiči svojpomocne pomocou brigád. Po zrealizovaní tých úprav 
bude Hasičská zbrojnica spĺňať všetko potrebné náležitosti. Spoločne sa dohodli, že možné 
financie sa nájdu cestou presunu finančných prostriedkov v rámci rozpočtu. 
 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: revitalizáciu a rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy 
Hasičskej zbrojnice v Malých Chrašťanoch do výšky 6,5-tisíc eur na stavebné práce a úpravy 
interiéru.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

 
 

Hlasovanie za návrh uznesenia: presun finančných prostriedkov 6,5 tisíc eur na požiarnu 
ochrana. 
 
 
 
 
 
 



Výsledok hlasovania: 

Prítomní 5 Homolová Iveta, Ing. Méres Juraj, Mgr. Miškovič Peter, 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 5 Homolová Iveta,  Ing. Méres Juraj, Mgr. Miškovič Peter, 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

 
Poznámka: p. Kišac Martin a pán Ján Slíž sa hlasovania nezúčastnili, nakoľko v tom čase 

boli mimo sály rokovania. 
 
 

Uznesenie č. 221/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
A: s ch v á l i l o 
revitalizáciu a rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy Hasičskej zbrojnice v Malých 
Chrašťanoch do výšky 6,5-tisíc eur na stavebné práce a úpravy interiéru.  
 
B: s ch v á l i l o 
presun finančných prostriedkov 6,5 tisíc eur na požiarnu ochrana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ 



10. Výzva o nenávratný finančný príspevok na dotáciu z Operačného programu: 
Environmentálny fond (C5 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov) – 5% 
spolufinancovanie 
 
Pán starostu uviedol následné podrobnosti k výzve:  
 
Činnosť C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 
V rámci činnosti C5 je možné realizovať nasledovné aktivity:  
1. Výstavba malej kompostárne.  
2. Zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných 
nádob na kuchynský odpad. Tiež fermentorov a drvičov pre spracovanie kuchynského 
odpadu na kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou.  
3. Osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1. a 2.  
4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.  
  
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C5: 150.000,00 EUR, pričom 
na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška žiadanej dotácie 50.000,00 EUR. 
Maximálna miera podpory formou dotácie je 100 % z oprávnených nákladov projektu, pri 
súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou dotácie. 
 
Pán starosta sa v rámci tejto výzvy prikláňal ku kúpe drvičky, prípadne kúpu mulčovača na 
Zberný dvor. S výzvou by nám vypomohla agentúra, ktorá nám realizuje Zberný dvor. Pán 
Tokár sa spýtal, či 5% spolufinancovanie budeme realizovať v rámci tohto rozpočtu či na 
budúci rok, na čo pán starosta odpovedal, že na budúci rok.   
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok na 
dotáciu z Operačného programu: Environmentálny fond (C5 - Predchádzanie vzniku 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov) do výšky 69 999,99 eur s DPH s  5% spolufinancovaním.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 6 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž 
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ 1 Ing. Méres Juraj, 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili zapojenie sa do výzvy.  
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 222/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o 
zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok na dotáciu z Operačného programu: 
Environmentálny fond (C5 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov) do výšky 
69 999,99 eur s DPH s  5% spolufinancovaním.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce pre p. Jána Šútora (mat.č.3-15OZ-
2020). 

 
Tento bod prenesený z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Páni poslanci 
poznamenali, že uskutočnili obhliadku v danej veci (problém s oplotením). Raz mu už takúto 
žiadosť obecné zastupiteľstvo zamietlo.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce pre p. 
Jána Šútora.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 2 Kišac Martin, Slíž Ján 

„Proti“  5 Homolová Iveta, Ing. Méres Juraj, Mgr. Miškovič Peter, 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Zdržal sa“ - - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili zapojenie sa do výzvy.  
 
 

Uznesenie č. 223/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
n e s ch v á l i l o  
žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce pre p. Jána Šútora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



13. Rôzne 
 

A. Návrh na prevzatie obecnej bytovky pod správcovskú spoločnosť. 
 
Pán starosta naznačil túto informáciu iba ako návrh. Priblížil výhody a nevýhody takejto 
spoločnosti, ktorá spravuje obecné bytovky. Vlastníctvo zostáva nemenné.  
 
 

Uznesenie č. 224/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
v z a l o   n a   v e d o m i e 
informáciu o návrhu na prevzatie obecnej bytovky pod správcovskú spoločnosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Rôzne 
 

B. Návrh a voľba predsedu a preventivára  DHZ Beladice.   
 
Pán starosta navrhol za predsedu DHZ Beladice: Martin Kišac a preventivára DHZ Beladice: 
Ján Bystrický. Voľba veliteľov sa uskutoční dodatočne na ďalšom zasadnutí OZ (po 
absolvovaní  potrebných skúšok).  
 
 

Uznesenie č. 225/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o 
predsedu DHZ Beladice: Martin Kišac, 
preventivára DHZ Beladice: Ján Bystrický, 
 
 
Hlasovanie návrh voľby predsedu: Martin Kišac a preventivára: Ján Bystrický. 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

Pán starosta skonštatoval, že poslanci OZ schválili voľbu predsedu a preventívára DHZ 
Beladice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Rôzne 
 

C. Vysporiadanie majetku do vlastníctva obce Beladice:  
- Športový areál (budova a malé ihrisko za budovou), 
- Dom smútku na cintoríne v Beladiciach (budova domu smútku na cintoríne v 
Beladiciach). 
 

Pán starosta na úvod tohto časti pripomenul proces a postup ako a aj dôležitosť 
vysporiadania vyššie uvedeného.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia:  začatie vysporiadania majetku do vlastníctva obce 
Beladice:  
- Športový areál (budova a malé ihrisko za budovou), 
- Dom smútku na cintoríne v Beladiciach (budova domu smútku na cintoríne v Beladiciach) 
a súhlasilo so začatím procesu vysporiadania majetku. 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Za“ 7 Homolová Iveta,  Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. 
Miškovič Peter, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  - - 

„Zdržal sa“ - - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili zapojenie sa do výzvy.  
 

Uznesenie č. 226/2020 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 14.10.2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o 
začatie vysporiadania majetku do vlastníctva obce Beladice:  
- Športový areál (budova a malé ihrisko za budovou), 
- Dom smútku na cintoríne v Beladiciach (budova domu smútku na cintoríne v Beladiciach) 
a súhlasilo so začatím procesu vysporiadania majetku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Diskusia 

 
V rámci diskusie sa riešila problematika: 

- návrh p. Miškoviča na jar vybudovať odvodňovací jarok-rigol v časti Pustý Chotár 
(smerom od autobusovej zastávky až do potoka), 

- návrh p. Miškoviča vybudovať ďalší odvodňovací jarok na Cintorínskej ulici v časti 
Veľké Chrašťany (od hora smerom k cintorínu), 

- návrh p. Kišaca na vybudovanie odvodňovacieho jarku aj na Párovskej ulici,  
- úloha pre p.oslancov a starostu písomne osloviť spoločnosť AGROKLAS s.r.o. o znovu 

vybudovanie jarkov z priľahlých  polí (na Cintorínskej ulici, Horné funduše a ďalšie 
časti obce) 

- návrh p. Homolovej oslovujú ju občania (osloviť právnika)  pretrvávajúcim 
problémom vytŕčajúcim autom a zasahujúcim do vozovky p. Solčianskeho 

- návrh p. Homolovej pri pohostinstve na Pustom Chotári ohradiť detské ihrisko, na to 
p. Miškovič odpovedal, aby sa to neohradzovalo, nakoľko je tu plán ihrisko 
presťahovať,   

- p. Homolová apelovala opäť osloviť cestárov na opravenie ciest, hlavne na Pustom 
Chotári, prípadne tlačiť na VÚC (hlavne úsek od kruhového objazdu smerom na 
výjazd na R1), os 

- p. Homolová sa spýtala na stav bytoviek a problém so zatekaním, p. starosta už 
oslovil viacerých na obhliadky, p. Miškovič navrhol, aby sme to dali opraviť p. 
Ľahkému,  

- p. Tokár sa spýtal v akom stave je rozšírenie ČOV, p. starosta odpovedal, že koncom 
tohto miesiaca ukončujeme proces VO,  

- taktiež sa opýtal na proces výsadby stromov v obci, na čo pán starosta uviedol, že 
čakáme na podpísanie zmluvy, program bol pozastavený 

- p. Tokár sa spýtal na opätovnú problematiku s pozemkom p. Guniša, vysvetlili si,  
- parkovisko a chodník pred obecný úradom projekt je odovzdaný a podobne ako 

projekt chodníkov je stále v procese hodnotenia už viac ako pol roka!   
- P. Tokár avizoval opäť problém s katafalkom, 
- P. Švecová mala otázku k zatvoreným bránam na cintorínoch, p. starosta vysvetlil 

dôvod, nakoľko na cintoríny vchádzajú nepovolene autá, ktoré poškodzujú hroby 
a chodníky a škody následne musí riešiť obec 

- P. Kišac navrhol do budúceho roka rátať do rozpočtu financie a miesto na nového 
pracovníka-správcu do ČOV Beladice,  

- P. Švecová prosila o vyhlásenie v miestom rozhlase, aby občania nepálili lístie a iný 
biologický odpad, aby si dali prekontrolovať komíny 

- Ďalší podnet do diskusie bol návrh na začať vysporadúvať pozemky na Hornej ulici, 
Dlhej ulici, Panskej ulici a na Čeľadickej z dôvodu budúcej výstavby chodníkov. 
Odpoveď starostu žiadosť bola podaná na S P F. 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
15. Záver 
 
Na koniec pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie 15. obecného 
zastupiteľstva obce Beladice. 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  Ján Slíž 
     Magdaléna Švecová 
 
Zapísala :      p. Mgr. Alena Chrenová  
  
 
 
 
 
         PhDr. Mário Žáčik 
         starosta obce 
 
V Beladiciach, dňa 14.10.2020 


