
UZNESENIA

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice konaného
diía 26.05.2021



Liznesenia
z 18. zasadnutia obecného zastupitelstva konaného 26.05.2021

Miesto konania zasadnutia OZ;
Začiatok zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bob:

budova Obecného úradu Beladice
26.05.2021 o 17.00 hod
starosta obce
verejné vo všetkých prerokovávaných bodoch

K bodu 1.
1. Otvorenie, prezentácia, schvábenie programu

a. Otvorenie
b. Prezentácia
c. Schvábenie programu

c) Schvábenie programu OZ

Uznesenie Č. 262/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
$ ch v á lil o
program zasadnutia OZ.

ľ
P ~r. Mário Žáčik
starosta obce

V Bebadiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 2.

Vorba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
a) Volba návrhovei komisie

Uznesenie Č. 263/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
$ ch v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení:
p. Švecová, p. Tokár, p. Halásová.

PhD . Mário ‘

starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 2.

Volba členov návrhovej komisie a overovaterov zápisnice
b) Volba overovaterov zápisnice

Uznesenie Č. 264/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v a ľ u J e
overovateľov zápisnice v zložení:
p. Slíž, p. Slováková.

..

starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 3.

Kontrola uznesenía p nenia U

Uznesenie Č. 265/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
berle na vedomie
informáciu o kontrole uznesenĺ a plnení úloh. ~.

P ‘r
starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 4.

Záverečný účet obce Beladice na rok 2020

Uznesenie Č. 266/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
A: $ ch va ľuj e
Záverečný účet obce Beladice
- a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad
B: s ch v a ľ u J e
výsledok hospodárenia v bode 4. b,. sa prevedie (86 378, 80 eur) na účet rezervného fondu.
C:berie na vedomie 2

výsledok hospodárenia vyčĺslený v bode 4.a, a 4.c.

P Ir. Mário ..:t%~

starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 5.

Konsolidovaná výročná správa obce Beladice za rok 2020

Uznesenie Č. 267/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
berle na vedomie 2

Konsolidovanú výročnú správu obce Beladice za rok 2020. *

PhDr. ano
starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 6.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja o ce eladice na programové
obdobie 2021-2027

Uznesenie Č. 268/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
$ ch v a ľ u j e
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beladice na programové
obdobie 2021-2027.

jí‘
Ph .

starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 7.

Návrh kúpno-predainej zmluvv na Dredai nehnuteľnosti medzi predávajúcim Obcou
Beladice a kupu júcim Romanom Gunišom a manželkou Michaelou

tjznesenie Č. 269/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
A: p re r o kova I o
návrh realizácie predaja nehnuteľného majetku podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcĺ
vzneníneskorších predpisovako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný
súhlas 3/5 všetkých poslancov.

8:5 ch v a ľ u je
návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vtastníctve obce Beladice v súlade s * 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov a to:

- novovzniknutého pozemku parc. KNC Č. 1000/8 — záhrada o výmere 42 m2 pre kat. úz.
Pustý Chotár, ktorý vznikol geometrickým plánom Č. 76/2019 zo dňa 16.08.2019
vyhotoveným vyhotoviteľom GEPRON s.r.o., úradne overeným dila 22.08.2019 Č. 467/19,
Ing. Erikou Drienovskou na oddelenie a urČenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti p.č. 1000/8
z nehnuteľností, ktoré sú na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor, zapísané na
LV Č. 294 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. KNC Č. 1000/1 —

záhrada o výmere 726 m 2 a parc. KNC Č. 1001/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1.438 m2, ktoré obci Beladice podľa B r.Č. 1 vyššie uvedeného LV v celosti patria

v prospech kupďúcich: 1/ Roman Guniš rod. Guniš, om: Pustý
eladice a ela ‘,nar.:
m: 75 Beladice

za cenu 670,- ( (slovom šesťstose emdesiat eur).

Dóvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že dójde k zarovnaniu oplotenia záhrady
kupujúcich, ktoré bude tvorif jednoliaty celok záhrady a záväzok kupujúcich na vlastné
náklady odstránitjestvujúci nevyužívaný septik nachádzajúci sa na hranici susediacich
pozemkov, ktorý je vo vlastníctva obce Beladice. Takýto spósob naloženia s majetkom obce v
jej vlastníctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spósob
naloženia s takýmto majetkom.



C: S ch v a ľ u J e
odpredaj majetku obce Beladice ako prípad hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade s * 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorý je
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov a to:

- novovzniknutého pozemku parc. KNC Č. 1000/8 — záhrada o výmere 42 m2 pre kat. úz.
Pustý Chotár, ktorý vznikol geometrickým plánom Č. 76/2019 zo dňa 16.08.2019
vyhotoveným vyhotoviteľom GEPRON s.r.o úradne overeným dňa 22.08.2019 Č. 467/19, Ing.
Erikou Drienovskou, na oddelenie a urČenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti p.Č. 1000/8 Z

nehnuteľností, ktoré sú na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor, zapísané na
LV Č. 294 ako parcely registra NC“ evidované na katastrálnej mape parc. KNC Č. 1000/1 —

záhrada o výmere 726 m 2 a parc. KNC Č. 1001/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1.438 m2, ktoré obci Belladice podľa B r.č. 1 vyššie uvedeného . .

v prospech kupujúcich: 1/Roman Guniš rod. Guniš, nar.: : Pustý
3dice a manželky 2/ Michaela Gunišová rod. Kollárová, nar.:
: 75 Beladice

za cenu 670,- ( (slovom šesťstosedemdesiat eur).

Důvodom prípadu hodného osobitného zreteYa je, že je dójde k zarovnaniu oplotenia
záhrady kupujúcich, ktoré bude tvoriť jednoliaty celok záhrady a záväzok kupujúcich na
vlastné náklady odstrániť jestvujúci nevyužívaný septik nachádzajúci sa na hranici
susediacich pozemkov, ktorý je vo vlastníctva obce Beladice. Takýto spůsob naloženia s
majetkom obce v jej vlastníctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako
iný spósob naloženia s takýmto majetkom.

Stanovisko komisie finančnej, správy obecného majetku: stanovisko komisie nebolo dodané
v stanovenom Čase.

Stanovisko komisie bytovej a stavebnej: stanovisko komisie nebolo dodané v stanovenom
Čase.

Dóvodová správa:
Kupujúci 1/Roman Guniš rod. Guniš, nar.:

y 2/ Michaela Gunišová rod. Kollárová,
~‚ 95175 Beladice požiadali o odpredaj nehnuteľnosti z důvodu, že

su vlastnlKml su~uiy‘ii 11ehnuteľností a odpredajom novovzniknutej parcely dójde k
zarovnaniu oplotenia záhrady kupujúcich, ktoré bude tvoriť jednoliaty celok záhrady.
Kupujúci sa Zároveň zaviazali na vlastné náklady odstrániťjestvujúci nevyužívaný septik
nachádZajúci sa na hranici susediacich pozemkov, ktorý je vo vlastníctva obce Beladice.
Takýto spósob naloženia s majetkom obce vjej vlastníctve je pre obec z hradiska
sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spůsob naloženia s takýmto majetkom. Z toho
důvodu považuje Obec Beladice uvedený predaj za prípad hodný osobitného zreteľa.



V Beladiciach, diía 26.05.2021

J

. ..

starosta o ‘‘



K bodu 8.

Návrh kúpno-predainei zmluvv na predaj nehnutel‘nosti medzi predávajúcim Obcou
Beladice a kupu júcim Róbertom Slimákom

Uznesenie Č. 270/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
A: p r e r o k o v a I o
návrh realizácie predaja nehnuteYného majetku podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný
súhlas 3/5 všetkých poslancov.

B: s ch v a ľ u je
návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade s ~ 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa, na ktorýje potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov a to:

- pozemku parc. KNC Č. 1531/3 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 pre kat. úz.
Pustý Chotár, ktorá bola zameraná geometrickým plánom Č. 221-039/04 zo dňa 24.03.2004
vyhotoveným vyhotoviteľom GEODÉZIA BRATISLAVA a.s., úradne overeným dila 29.03.2004
Ing. Marekom Illéšom na zameranie stavby p.č. 1025/1 a stavby na cudzom pozemku p.č.
1531/3, ktorá je na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor, zapísaná na LV Č. 294
LV Č. 848 ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu parc. KNE Č. 1531/3
— ostatná plocha o výmere 37 m2, ktorá obci Beladice podl‘a B r.č. 1 vyššie uvedeného LV v
celosti patrí

v orosoech kupuiúceho: Róbert Slimák rod. Slimák, nar.: .

idice

175,- € (slovom jednostosedemdesiatpäť eur).

Dóvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že táto nehnuteľnost jev celosti
zastavaná časťou rodinného domu súp. Č. 568 vo výlučnom vlastníctve kupujúceho podľa B
r.Č. 1 LV Č. 18 pre kat. úz. Pustý Chotár. Takýto spósob naloženia s majetkom obce v jej
vlastníctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejšf ako iný spósob naloženia
s takýmto majetkom.

C: s ch v a ľ u j e
odpredaj majetku obce Beladice ako prípad hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade s * 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorý je
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov a to:



- pozemku parc. KNC Č. 1531/3 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 pre kat. úz.
Pustý Chotár, která bola zameraná geometrickým plánom Č. 221-039/04 zo dňa 24.03.2004
vyhotoveným vyhotoviteľom GEODÉZIA BRATISLAVA a.s., úradne overeným dňa 29.03.2004
Ing. Marekom llléšom na zameranie stavby p.č. 1025/1 a stavby na cudzom pozemku p.č.
1531/3, ktorá je na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor, zapĺsaná na LV Č. 294
LV Č. 848 ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu parc. KNE Č. 1531/3
—ostatná plocha o výmere 37 m2, ktorá obci Beladice podľa B r.Č. 1 vyššie uvedeného LVy
celosti patrĺ

v prospech kupujúceho: Róbert Slimák rod. Slimák, n om:
3dice

175,- € (slovom jednostosedemdesiatpäť eur).

Dóvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že táto nehnuteľnosť jev celosti
zastavaná časťou rodinného domu súp. Č. 568 vo výlučnom vlastníctve kupujúceho podľa B
r.Č. 1 LV Č. 18 pre kat. úz. Pustý Chotár. Takýto spósob naloženia s majetkem obce vjej
vlastnĺctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spósob naloženia
s takýmto majetkom.

Stanovisko komisie finanČnej, správy obecného majetku: stanovisko komisie nebole dodané
v stanovenom čase.

Stanovisko komisie bytovej a stavebnej: stanovisko komisie nebolo dodané v stanov- om
čase.

—

PhDr. Mário Z.
starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 9.

Návrh kúpno-predainei zmluvv na predal nehnuternosti medzi predávajúcim Obcou
Beladice a kupuiúcim Regínou a Dianou Furdovou

Iiznesenie Č. 271/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteYstvo v Beladiciach
A: p re r o kova I o
návrh realizácie predaja nehnuteľného majetku podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný
súhlas 3/5 všetkých poslancov.

B: s ch v a I‘ u J e
návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade s 5 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov a to:

- nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Pustý Chotár, ktorá je na Okresnom úrade Zlaté
Moravce, katastrálny odbor, zapísaná na LV Č. 294 ako parcela registra „C“ evidovaná na
katastrálnej mape parc. KNC Č. 1375/7 — orná póda o výmere 1.554 m2, ktorá obci Beladice
podra B pr.č. 1 vyššie uvedeného LV v celosti patrí

v ro ech kupujúcich: 1/ Regina Furdová rod. Furdová, om:
eladice v podiele 1/3 k celku a 2/Ing. Diana Furdová rod.
trvale bytom:

podiele 2/3 ce ku

za cenu 14.900,-C (slovom štrnásťtisícdevätsto eur) — zaplatí kupujúci Č. 2 vo výške 9.933,33
€ (slovom deväťtisícdeväťstotridsaťtri eur a tridsat‘tri centov) a kupujúci Č. 1 vo výške
4.966,67 € (slovom štyritisícdeväťstošesťdesiatšesť eur a šesťdesiatsedem centov).

Dóvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že táto nehnuteľnosť bezprostredne
susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich parc. KNC Č. 1375/24 — zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 600 m2, ktorá im podľa B pr.Č. 1 a 2 LV Č. 162 pre kat. úz. Pustý Chotár,
evidovanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor, do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich. Odpredaj predmetnej parcely je odóvodnený dóvodom
hodného osobitného zreteľa spočívajúcom vtom, že cez predmetný pozemok špecifikovaný
v bodel článku I. zmluvy, ktorý je vo vlastníctve obce Beladice, vedie prípojka napojenia
domu súp. Č. 507 pre kat. úz. Pustý Chotár v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich na
verejnú kanalizáciu obce Beladice. Takýto spósob naloženia s majetkom obce vjej vlastníctve



je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektĺvnejší ako iný spůsob naloženia s takýmto
majetkom.

C: s ch v a ľ u J e
odpredaj majetku obce Beladice ako prípad hodný osobitného zretera a to nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade s * 9a ods. 8 p~sm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o
majetku obcĺ v znení neskoršĺch predpisov ako prípad hodný osobitného zreteVa, na ktorý je
potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov a to:

- nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Pustý Chotár, ktoré sú na Okresnom úrade Zlaté
Moravce, katastrálny odbor, zapísané na LV Č. 294 ako parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape parc. KNC Č. 1375/7 — orná půda o výmere 1554 m2, ktoré mu podľa B
pr.č. 1 vyššie uvedeného LV v celosti patria

v ros h kupujúcich: 1/ Regina Furdová rod. Furdová, om:
eladice v podiele 1/3k celku a 2 Ing. Diana ‘rn~

‚ trvale bytom:
podielezJ3kce u

za cenu 14.900,- € (slovom štrnásttisícdeväťsto eur) — zaplatĺ kupujúci Č. 2 vo výške 9.933,33
€ (slovom deväťtisĺcdeväťstotridsaťtri eur a tridsaťtri centov) a kupujúci Č. 1 vo výške
4.966,67 € (slovom štyritisícdeväťstošestdesiatšest eur a šesťdesiatsedem centov).

Důvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že táto nehnuteľnost bezprostredne
susedĺ s nehnuternosťou vo vlastníctve kupujúcich parc. KNC Č. 1375/24 — zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 600 m2, ktorá im podľa B pr.Č. 1 a 2 LV Č. 162 pre kat. úz. Pustý Chotár,
evidovanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor, do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich. Odpredaj predmetnej parcely je odóvodnený důvodom
hodného osobitného zretera spoČívajúcom vtom, že cez predmetný pozemok špecifikovaný
v bodel Článku I. zmluvy, ktorýje vo vlastníctve obce Beladice, vedie prĺpojka napojenia
domu súp. Č. 507 pre kat. úz. Pustý Chotár v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich na
verejnú kanalizáciu obce Beladice. Takýto spůsob naloženia s majetkom obce vjej vlastnĺctve
je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spósob naloženia s takýmto
majetkom.

Stanovisko komisie finančnej, správy obecného majetku: stanovisko komisie nebolo dodané
v stanovenom čase.
Stanovisko komisie bytovej a stavebnej: stanovisko komisie nebolo dodané v stanovenom
Čase.

Důvodová správa:
Kupujúci 1/ Regina Furdová rod. Furdová,
r g. Diana Furdová rC 8, trvale bytom:

1 08 Bratislava Ružinov pozia a i o odpredaj nehnuteľnosti z důvodu,
z tow „c‘iiiuwirlusl oezprostredne susedĺ s nehnuteľnostou vo vlastníctve kupujúcich parc.
KNC Č. 1375/24 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m2, ktorá im podľa B pr.Č. 1 a 2
LV Č. 162 pre kat. úz. Pustý Chotár, evidovanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce,



katastrálny odbor, do podielového spoluvlastnĺctva kupujúcich. Odpredaj predmetnej
parcely je odóvodnený dóvodom hodného osobitného zreteľa spočĺvajúcom vtom, že cez
predmetný pozemok špecifikovaný v bode 1 článku I. zmluvy, ktorýje vo vlastnĺctve obce
Beladice, vedie prĺpojka napojenia domu súp. Č. 507 pre kat. úz. Pustý Chotár v podielovom
spoluvlastnĺctve kupujúcich na verejnú kanalizáciu obce Beladice. Takýto spósob naloženia s
majetkom obce v jej vlastníctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejšĺ ako
iný spósob naloženia s takýmto majetkom.. Takýto spósob naloženia s majetkom obce v jej
vlastnĺctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektĺvnejší ako iný spósob naloženia
s takýmto majetkom. Z toho důvodu považuje Obec Beladice uvedený predaj za prĺpad
hodný osobitného zreteľa.

Poznámka: Do zmluvy bude doplnená podmienka, že v prĺpade ďalšieho nakiadania s
pozemkom by si obec zaviazala predkupné právo za cenu stanovenú znaleckým posudkom
v danom období.

W
?‘

Ph Dr. Mário ZáČi ~ ~D\ď~~
starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 10.

Rozpočtové opatrenie obce Beladice Č. 1/2021 (prerokovanie opravy strechy Materskei
školy Beladice)

Uznesenie Č. 272/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v a ľ u J e
opravu strechy Materskej školy Beladice vo výške cca odhadom 13 500,- eur a jej
financovanie z náhodilých príjmov za testovanie COVID-19.

•r

PhDr. Mário Záči
starosta obce

V Beladiciach, dila 26.05.2021



K bodu 11.

Informácia o postupe pri zabezpečení rekonštrukcie interiéru OcÚ Beladice

Uznesenie Č. 273/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
berle na vedomie
informáciu o postupe pri zabezpečení rekonštrukcie interiéru OCÚ Beladice.

PhDr. Mário Žáčik
starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 12.

Návrh na zadanie vvpracovania projektovei dokumentácie k stavebnému povoleniu -

Obnova budovy bývalej ZŠ na Pustom Chotári

Uznesenie Č. 274/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
A: s ch v a ľ u j e
zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Integrovane
regionálneho operačného programu „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejnym
službám“ ‚oblasf podpory 2.2.1.

B: nes ch v a ľ u je
vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povolenlu Obnova budovy bývalej Zš
na Pustom Chotári vo výške odhadom do 15 tisíc eur.

Důvodová správa k uzneseniu Č. 274/2021 Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Beladice zo dňa 26.05.2021:

časť budovy bývalej Základnej školy na Pustom Chotári hola do marca roku 2021
využívaná, ako ubytovanie pre miestnu občianku (zomr. 10.12.2020). Objekt sa nachádza v
rýchlo sa rozvíjajúcej miestnej časti Pustý Chotár, s pribúdajúcimi mladými rodinami.

Projektová dokumentácia s výkazom výmer, určená pre stavebné konanie je prvým
krokom k realizácii rekonštrukcie obecnej budovy.

Zapojenie do výzvy na obnovu a rekonštrukciu obecnej budovy za účelom rozšírenia
kapacity MŠje podmienené aj projektovou dokumentáciou podanou na príslušnom
stavebnom úrade a následným deklarovaným využitím budovy.

Obec Beladice by zhodnotila a zrekonštruovala obecný majetok. Vytvorila
podmienky a navýšila kapacitu možnosti navštevovania predškolského zariadenia pre
minimálne 20 d‘alších deU z obce. Vytvorila pracovné miesta. Využila dotačný systém
ponúkaný na rekonštrukcie a dostavby materský škál s 5 % spoluúčasťou a tým šetrila by
finančné zdroje z vlastného rozpočtu pri rekonštrukcii obecnej budovy.

Lokalita a celkový projekt sa pri aktuálnych podmienkach javí, ako najlepšie riešenie
nielen z hľadiska priestorového ‚ale aj v zmysle pomere vynaložených peňazí a získanej
hodnoty. Elektrická prípojka, plynová prípojka sú priamo v budove, kanalizácia je na
obecnom pozemku cca 25 metrov od budovy.

Samotná lokalita patriaca obci Beladice má rozvojový potenciál v zmysle ďalšej
prístavby, resp. výstavby novej budovy, areál má priestor na ihrisko, domček na tvorivé
dielne, resp. odkladacie a priestory a postačujúcej kapacity na parkovanie. K priestoru



objektu a samotnému pozemku vedú dye komunikácie, tretia nevyužívaná prístupová
cestu, tvorí spojnicu medzi týmito komunikáciami a je možné ju využif na parkovanie.

Ph Dr. Mário Žáčik
starosta obce

V Beladiciach, dila 26.05.2021



K bodu 13. .

Žiadosť o finančný prĺspevok na výmenu dverĺ kostola na Pustom Chotári

Uznesenie Č. 275/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v a ľ u J e
žiadosť o flnančný prĺspevok na výmenu dverĺ kostola na Pustom Chotári v hodnote 1 500,-
eur.

ĺ *

Ph‘... .

starosta obce

V Beladiciach, dila 26.05.2021



K bodu 14.

Žiadosť o finančný príspevok PZ Gačov

Uznesenie Č. 276/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v a ľ u j e
žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Beladice v roku 2021 pre PZ — Gačov Beladice -

Chrašťany v hodnote 2000,-eur. )

PhDr. Mário Z.
starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 15.

žiadosť o vvdanie súhlasného stanoviska pre spoločnosť EUROGOLD. s.r.o.
k umiestneniu terminálov videohier

Uznesenie Č. 277/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
n e s ch v a ľ u J e
žiadost o vydanie súhlasného stanoviska pre spoločnost EUROGOLD, s.r.o.
k umiestneniu terminálov videohier na rok 2021.

Phir. ‘ •

starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 16.

lnformácia a plánovaných spoločensko-kultúrnych podujatiach organizovaných obcou
Beladice počas letných mesiacov roku 2021

Uznesenie č. 278/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
bene na vedomie
informáciu o plánovaných spoločensko-kultúrnych podujatiach organizovanýc
Beladice počas letných mesiacov roku 2021.

P r. ano
starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021



K bodu 17.

Návrh plánu kontrolnel Činnosti hlavného kontrolóra Obce Beladice na II. polrok 2021

Uznesenie Č. 279/2021
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
berle na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beladice na II. po

PhDr. Mari‘~~ki
starosta obce

V Beladiciach, dňa 26.05.2021


