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Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Beladice
konaného 26.05.2021

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiterstva V Beladiciach
Dátum konania:

26.05.2021

Prítomní:

PhDr. Mário Žáčik, starosta obce

Poslanci:

Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr. Miškovič
Peter, Mgr. Slováková tubica, Slĺž Ján, Švecová Magdaléna,
Tokár Stanislav

Ospravedlnení:

Homolová Iveta,

Ďalší prítomnĺ:

Mgr. Ján Veteráni hlavný kontrolór
Mgr. Chrenová Alena zapisovatell<a
—

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 obce a ostatných prítomných. Podľa
prezenčnej listiny bob prítomných 8 poslancov OZ z celkového počtu 9 poslancov. OZje
uznášania schopné. Program (s pozvánkou) bol zverejnený na úradnej tabuli obce a aj na
webovom sídle obce.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, prezentácia a schválen Je programu
Volba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Záverečný účet Obce Beladice na rok 2020
Konsolidovaná výročná správa Obce Beladice za rok 2020
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Beladice na programové
obdobie 2021-2026
7. Návrh kúpno-predajnej zmiuvy na preda] nehnuteľnosti medzi predávajúcim Obcou
Beladice a kupujúcim Rornanom Gunišom a manželkou Michaelou

8. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na preda] nehnuternosti medzi predávajucim Obcou
Beladice a kup ujúcim Róbertom Slim ákom
9. Návrh kúpno-predajnej zmiuvy na preda] nehnuteľnosti medzi predávajúcim Obcou
Beladice a kup ujúcim Regínou a Dianou Furdovou
10. Rozpočtové opotrenie obce Beladice Č. 1/2021 (prerokovanie opravy strechy
Maters ke] školy Beladice)
11. lnformácia o postupe pri zabezpečení rekonštrukcie in teriéru OcÚ Beladice
12. Návrh na zadanie vypracovania projektovej dokumentúcie k stavebnému povoleniu
Obnova budovy bývale] ZŠ na Pustom Chotári
13. Žiodost‘ o finančný príspevok na výmenu dverí kostola na Pustom Chotári
14. Žiadosf o finančný príspevok PZ Gačov
IS. žiadosf o vydanie súhlasného stanoviska pre spoločnosť EUROGOLD, s.r.o.
k umiestneniu terminálov videohier
16. lnformácia o plánovaných spoločensko-kultúrnych podu]atiach organizovaných Obcou
Beladice počas letných mesiacov roku 2021
17. Diskusia
18. Záver
-

Ďalšie doplnené body rokovania obecného zastupiteľstva:
(p. MiškoviČ) do bodu č. 4 doplnené vyjadrenie finančnej komisie k Záverečnému
účtu obce Beladice a k ce kovému hospodáreniu obce r. 2020.
(p. hlavný kontrolór) pred diskusiu ako bod č. 17 doplnil bod Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beladice na II. polrok 2021.

-

-

Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania
Prítomní
8

„Za“

8

____________________________________

Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ĺubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
—

„Zdržal
_aNavrhnutý program rokovania bol schválený.
Sa“

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.

2. Volba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
a) Volba členov návrhovei komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie týchto poslancov OZ:
p. Švecová, p. Tokár, p. Halásová.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Prítomní
8
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
„Za“
8
Miškovič Peter, Mgr. Slováková [ubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
„Zdržal sa“
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili navrhnutých členov návrhovej komisie.
Uznesenie Č. 263/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021
Obecné zastupiteľstvo V Beladiciach
s ch v áIiI o
návrhovú komisiu v zložení:
p. Švecová, p. Tokár, p. Halásová.
b) Volbu overovaterov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice týchto poslancov OZ:
p. Slíž, p. Slováková.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Prítomní
8
Miškovič Peter, Mgr. Slováková [ubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
8
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
„Zdržal sa“
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice.

Uznesenie Č. 264/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
S ch v á I i I o
overovateľov zápisnice v zložení:
p. Slíž, p. Slováková.

3. Kontrola pinenia uzneseni OZ
Pán starosta poznamenal, že v rámci kontroly uznesení obec bola poverená vypracovaním
podkladov (návrhov kúpno-predajných zmlúv) k bodom Č. 7., 8. a 9., čím si úlohu obec
splnila.

Z

llznesenie Č. 265/2021
18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu o kontrole uznesení a pinení úloh.

4. Záverečný účet obce Beladice na rok 2020
Celé znenie návrhu Záverečného účtu obce Beladice za rok 2020 bob vyvesené na úradnej
tabuli dua 30.4.2021 a zverejnené na internetovej stránke obce Beladice, kedy tento návrh
obdržali aj poslanci obce elektronickou formou do ich schránok na pripomienkovanie. Pán
starosta predal slovo p. Miškovičovi, ktorý informoval o hospodárení obce Beladice za rok
2020. Upozornil na rózne položky rozdelené podľa funkčného členenia. Spolu obec má cca 34
tisíc nad plán obce. Obec hospodári podľa plánu, v žiadnej položke nie sú veľké rozdiely.
Obec sav hospodárení zlepšila oproti predchádzajúcemu roku. Zaoberal sa hlavne
minusovými položkami (materská škola, kedy vysvetlil důvod: zlúčenie k zš, zdravotné
stredisko (nebolo plánované), všeobecná oblasť (stroje, pomůcky, materiál), požiarna
ochrana (materiál, odevy, údržba budovy)). Napriek nad plánu bola zvýšená položka aj
príjmov. Najvyššia položka: podielové dane a dotácia zo štátu v hodnote cca 30 tisk eur,
dotácie, poplatky. V konečnom důsledku aj napriek COVID krízy obec prežila z hľadiska
hospodárenia úspešný rok. V r. 2020 sa podarilo ušetriť okolo 86 300 eur. Výsledok
hospodárenia sa blíži hodnote 120 tisíc eur. P. Miškovič za finančnú komisiu navrhuje schváliť
záverečný účet obce schváliť bez výhrad a navrhuje do RF previesť sumu (namiesto 10%)
celých 100% (cca 86 300 eur). Pán hlavný kontrolór predložil svoje stanovisko
k záverečnému účtu, ktoré je súčasťou príloh tejto zápisnice. I-Iospodárenie obce balo
prebytkové a súhlasí, aby celý prebytok šiel do RF a odporúča záverečný účet obce schváliť
bez výhrad.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Prítomní
8
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Lubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
„Za“
8
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
„Zd ržal sa“
_a
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili záverečný účet.
Iiznesenie Č. 266/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
A: s ch v á lil o
Záverečný účet obce Beladice
a vyslovuje súhlas s celoročným hospodáreníni bez výhrad,
B: s ch v á lilo
výsledok hospodárenia v bode 4. b,. sa prevedie (86 378, 80 eur) na účet rezervného fondu.
-

C:vzalo na vedomie
výsledok hospodárenia vyčíslený v bode 4.a, a 4.c.

5. Konsolidovaná výročná správa obce Beladice za rok 2020
Na úvod tohto bodu pán starosta poznamenal, že poslanci daný materiál obdržali do svojich
elektronických schránok dňa 3.5.2021. Konsolidovaná výročná správa je podrobnejšie
rozpracovaný záverečný účet obce.

Ijznesenie č. 267/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu obce Beladice za rok 2020.

6. Program hospodárskeho rozvoia a sociálneho rozvoja obce Beladice na Drogramové
obdobie 2021-2027
Návrh Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beladice na programové
obdobie 2021-2027 bol taktiež zverejnený na internetovej stránke obce, poslanci daný
materiál dostali elektronicky dňa 12.5.2021 na pripomienkovanie. Pán starosta poznamenal,
že tento dokument je povinný dokument obce. Program zahřňa rózne investičné, kapitálové
a ině akcie obce na vopred stanovené obdobie. Je to taktiež povinný dokument ktorý sa
prikladá ako príloha pri róznych výzvach, do ktorých sa obec zapája.
Hiasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hiasovania:
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
8
Prítomní
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
8
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili PHSR obce Beladice jednohlasne.
Ijznesenie Č. 268/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
Zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
s ch v á I i I o
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beladice na programové
obdobie 2021-2027.

7. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti medzi predávaiúcim Obcou
Beladice a kupujúcim Romanom Gunišom a manželkou Michaelou
Na začiatok toho bodu rokovania pán starosta pripomenul, že poslanci potrebný materiál
k tomuto bodu (návrh kúpno-predajnej zmluvy, návrh uznesenia, návrh formátu na
stanovisko komisií) dostali opäf elektronicky 11.5.2021. Celému procesu predchádzalo (vo
všetkých prípadoch predaja nehnuteľností) geometrické zameranie, vypracovanie súdno
znaleckého posudku, zverejneniu zámeru predaja na webovej stránke obce a v printovej tlači
(Tekovské noviny). Pán starosta ešte ozrejmil, že sa jedná o odpredaj časti pozemku
k zarovnaniu plotu. Výška ceny spomínaného pozemku jev hodnote 670 eur (42 m2). Pán
starosta ešte pridal poznámku (podmienku) do zmluvy: aby bol umožnený prístup k verejnej
budove a pozemku, v prípade terénnych úprav pozemku a budovy pre zamestnancov obce či
ľudí poverených obcou. Pán Méres poznamenal na rozdielnosť cien za jednotlivé pozemky po
prepočte za 1 m2, na čo pán starosta odpovedal, že obec vychádzala zo súdno-znaleckých
posudkov a tými bola stanovená minimálna cena. Rozdielnosť za jednotlivé m2 jez důvodu
rozdielnych druhov půd (orná půda či zastavená plocha a podobne). Pán Tokár skonštatoval,
že ide o nepredajný pozemok za jeho domom, kde obec to nijakým spůsobom nemůže využiť
a myslí si, že cena je adekvátna pri tomto predaji. Pán Kišac ešte pripomenul problém so
septikom, ktorý bude odstraňovaf p. Guniš na vlastné náklady.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Prítomni
8
Miškovič Peter, Mgr. Slováková tubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
„Za“
7
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Mgr.
Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár
Stanislav
______________

„Zdržal sa“
Ing. Méres Juraj,
_a
Starosta obce skonštatoval, že poslanci schválili návrh uznesenia.

Z

liznesenie Č. 269/2021
18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
A: p r e r o k o v a I o
návrh realizácie predaja nehnuteľného majetku podra 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 J lil o
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 ktorý je potrebný sáhlas 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 za dňa 16.08.2019
vyhotoveným vvhotoviteľom GEPRON s.r.o., úradne overeným dňa 22.08.2019 Č. 467/19 Ing.
na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuternosti p.Č. 1000/8 z
ré 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 podía B r.Č. 1 vyššie u‘icdonáhn IV‘, rplnqti natria
-

—

—

-

v prospech kupujúcich: 1/Roman Guniš rod. Guniš
lice a manželky 2! Michaela Gunišová

za cenu 670,- € (slovom šesťstosedemdesiat eur).
Dóvodom prípadu hodného osobitného zretera je, že dójde k zarovnaniu oplotenia záhrady
kupujúcich, ktoré bude tvoriť jednoliaty celok záhrady a záväzok kupujúcich na vlastné
náklady odstrániťjestvujúci nevyužĺvaný 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 á lil o
odpredaj majetku obce Beladice ako prípad hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade s 598 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 vvhotoviterom GEPRON s.r.o., úradne overeným dňa 22.08.2019 Č. 467/19 Ing.
~a oddelenie a urČenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti p.Č. 1000/8 z
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 a 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 uvpdpného LV v celosti oatria
-

—

—

-

v prospech kupujúcich: 1/ Roman Guniš rod. Guniš
lice a manželky 2/ Michaela Gunišo~
5 Beladice
za cenu 670,- C (slovom šeszs‘osedemdesiat eur).
Dóvodom prípadu hodného osobitného zreteľa 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 spósob naloženia s
majetkom obce vjej vlastníctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako
iný spósob naloženia s takýmto majetkom.
Důvodová správa:
Kupujúci 1/Roman Guniš rod. Guniš
It
S
2/Michaela Gunišová rod. Kollárová
b
951 75 Beladice požiadali o odpredaj nennuteľnosti z důvodu, že
su vIdsLIlIKmI suseanycn nennuteľností a odpredajom novovzniknutej parcely důjde k
zarovnaniu oplotenia záhrady kupujúcich, ktoré bude tvoriť jednoliaty celok záhrady.
Kupujúci sa zároveň zaviazali na vlastně náklady odstrániťjestvujúci nevyužívaný septik
nachádzajúci sa na hranici susediacich pozemkov, ktorý je vo vlastníctva obce Beladice.
Takýto spůsob naloženia s majetkom obce vjej vlastníctve je pre obec z hľadiska
sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spůsob naloženia s takýmto majetkom. Z toho
důvodu považuje Obec Beladice uvedený predaj za prĺpad hodný osobitného zreteľa.

8. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na predai nehnuternosti medzi predávajúcim Obcou
Beladice a kupuiúcim Róbertom Slimikom
Materiál (návrh kúpno-predajnej zmluv‘,, návrh uznesenia, návrh formátu na stanovisko
komisi‘) k tomuto bodu rokovania poslanci obdržali dňa 11.5.2021. Jedná sa o odpredaj časti
pozemku, ktorý sa nachádza pod už jestvujúcim domom vo vlastníctve p. Slimáka. Jde
konkrétne o 31 m2.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
_____________________________________________________
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
8
Prítomní
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, SJíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Mgr.
7
Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár
Stanislav
Méres Juraj,
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ návrh uznesenia.
LJznesenie Č. 270/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dila 26.05.2021

Obecné zastupitel‘stvo v Beladiciach
A: p re r o kova J 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: $ ch v á lil o
návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade 55 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 lb. 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 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, 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 podľa B r.č. 1 vyššie uvedeného LV v
celosti patrí
-

—

—

v prospech kupujúceho: Rábe“ Slimák rod. Slimák
ladice

)ytom:

175,- € (slovom jednostosedemdesiatpät eur).
Dóvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je‘ že táto nehnuternosť 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 spásob 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 á lil O
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. a
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, ktorá bola zameraná geometrickým plánom Č. 221-039/04 zo dňa 24.03.2004
vyhotoveným vyhotoviteľom GEODĚZIA BRATISLAVA a.s., úradne overeným dňa 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 a ovýmere 37 m2, ktorá obci Beladice podľa B r.č. 1 vyššie uvedeného LV v
celosti patrí
-

—

—

v prospech kunuiúceho: Rábe“ Slimák rod. Slimák‘
dice

ytom:

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 5 majetkom obce vjej
vlastníctve je pre obec z hYadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spósob naloženia
s takýmto majetkom.

9. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuternosti medzi predávajúcim Obcou
Beladice a kupu júcim Regínou a Dianou Furdovou
Materiál ako vo všetkých prípadoch poslanci obdržali dňa 11.5.2021 a taktiež bol zverejnený
na mieste obvyklom. V rámci diskusie pani Halásová poznamenala, že tento odpredaj
poslanci na minulých zasadnutiach OZ poslanci neschválili. Pán starosta odpovedal, že vtedy
sa schvaroval zámer a teraz sa bude schvaľovať samotný odpredaj. Pán Kišac pripomenul, že
aby sa obec nedostala do precedensu a jedným schvália odpredaj, jedným nie, spomenul aj
predošlých žiadateľov na odpredaj pozemkov. Pán starosta prečítal důvod odkúpenia. Ide
o pozemok, ktorý sa nachádza za rodinným domom žiadateliek kupujúcich, kde na pozemok
nie je prístup, má vecné bremeno: kanalizačnú prípojku. Pripojil sa pán Miškovič, ktorý
ozrejmil situáciu vo všetkých troch prípadoch predaja. Pozemok je evidovaný ako orná půda.
Pán starosta vyzval poslancov za hlasovanie Gednohlasne odsúhlasené) za odovzdanie slova
žiadatetkám sestrám Furdovým. Pani Furdová uviedla, že v rodinnom dome bývajú vyše 30
rokov, o daný pozemok za ich rodinným domom sa pravidelne starajú kosením. Na pozemok
nie je prístupová cesta (jedine cez ich pozemok), na pozemok sú dye vecné bremená
(kanalizácia a vysoké nap~tie), na pozemku vyvierajú spodně vody. Důvodom kúpyje, že so
súrodencami sa chcú o pozemok starat a využívat ho ako záhradu. Za rodinným domom
majú dvor cca do 3 m. Poslanci sa dohodli, že do zmluvy sa zapracuje podmienka, že
v prípade ďalšieho nakladania s pozemkom by si obec zaviazala predkupné právo za cenu
stanovenú znaleckým posudkom. Predkupné právo obec může, nemusí využit.
-

Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítomní
8
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
„Za“
6
Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Lubica,
Slíž Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
tI

—

„Zdržal sa“
Halásová Diana, Ing. Méres Juraj‘
Starosta obce skonštatoval, poslanci OZ schválili návrh uznesenia.

Uznesenie Č. 271/2021
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 obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorýje potrebný
súhlas 3/5 všetkých poslancov.

B: schválilo
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 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 půda O výmere 1.554 m2, ktorá obci Beladice
podľa B pr.č. 1 vyššie uvedeného LV v celosti patrí

-

—

v orosnech kuouiúcich: 1/Regina Furdová rod. Furdová, r
torn:
leladice v podiele 1/3k celku a 2/Ing. Diana Furdo ‘rod
‚ trvale bytom:
podiele 2/3 k celku
za cenu 14.900,- € (slovom štrnásťtisícdeväťsto eur) zaplatí kupujúci Č. 2 vo výške
9.933,33 ( (slovom deväťtisícdeväťstotridsaťtri eur a tridsaťtri centov) a kupujúci Č. 1 vo
výške 4.966,67 ( (slovom štyritisĺcdeväťstošesťdesiatšesť eur a šestdesiatsedem centov).
—

Důvodom 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 dávodom
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 efektívnejší ako iný spósob naloženia $ takýmto
majetkom.
—

C: s ch v á lil o
odpredaj majetku obce Beladice ako prípad hodný osobitného zreteľa a to nehnuterného
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:
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 pros ech kupďúcich: 1/ Regina Furdová rod. Furdová,
eladice v podleje 1/3 k celku a 2/In
trvale bytom: I
podiele 2/3k celku

om:
.

Di na Furdová rod.

za cenu 14.900,- € (slovom štrnásťtisícdeväťsto eur) zaplatĺ kupujúci Č. 2 vo výške
9.933,33 € (slovom deväťtisícdeväťstotridsattri eur a tridsaťtri 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 odůvodnený důvodom
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 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.
Důvodová správa:
Kupujúci 1/ Regina Furdová rod. Furdová,
ng. Diana Furdová rod. Furdová, n~
m:
inov požiadali o odpredaj nehnuteľnosti z důvodu,
ze tato ne nut
dí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich parc.
KNC Č. 1375/24 zastavana p oc a a na vorie 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 odůvodnený dóvodom hodného osobitného zretera spoČívajúcom vtom, že cez
predmetný pozemok špecifikovaný v bode 1 článku I. zmluvy, ktorýje 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 spůsob naloženia s
majetkom obce v jej vlastníctve je pre obec z hradiska sledovaného zámeru efektívnejší ako
iný spůsob naloženia s takýmto majetkom.. Takýto spůsob naloženia s majetkom obce v jej
vlastníctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spůsob naloženia
s takýmto majetkom. Z toho důvodu považuje Obec Beladice uvedený predaj za prípad
hodný osobitného zreteľa.
—

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

10. Rozpočtové opatrenie obce Beladice č. 1/2021 (prerokovanie opravy strechy Materskej
školy Beladice)
Dňa 13.4.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k riešeniu opravy strechy Materskej školy
Beladice, ktorá jev havarijnom stave. Na základe stretnutia bol vypracovaný projekt na
sanáciu strechy, kde oprava strechy by stála odhadom za cca do 14 tisíc eur. Oprava by bala
financovaná z náhodilých príjmov za testovanie COVID-lg. Problém so strechou bol
prekonzultovaný aj so statikom. Po odsúhlasení poslancami obce slovo dostal aj pán riaditel‘
p. Homola. Doplnil, že jde len o zviazanie konštrukcie krovu a poprosil a zrealizovanie opravy
strechy počas letných prázdnin.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
____________________________________________________
Prítomní
8
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
„Za“
8
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Lubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
„Proti“
0
„Zdržal sa“
0
—

—

LJznesenie č. 272/2021
Z

18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
Zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
s ch v á I i I o
opravu strechy Materskej školy Beladice vo výške cca odhadom 13 500,- eur a jej
financovanie z náhodilých príjmov za testovanie COVID-19.

11. lnformácia o postupe pri zabezpečení rekonštrukcie interiéru OcÚ Beladice
Pán starosta informoval o aktuálnom stave zabezpečovania rekonštrukcie interiéru
Obecného úradu Beladice. V súčasnosti obec podpísala mandátnu zmluvu s pani Zuzanou
Matušíkovou, ktorá za sumu 350 eur bude riešiť VO. Výzva na predkladanie ponúk je
v súčasnosti zverejnená na internetovej stránke obce. Ponuky sa budú prijímaf len
elektronicky. P. Miškovič sa zapojil, že treba braf do úvahy aj rozpočtové opatrenia na
spomínanú rekonštrukciu. Ak bude investícia vyššia, bude potrebné hľadať financie.
Rekonštrukcie interiéru sa budú realizovať na etapy.

Uznesenie Č. 273/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu o postupe pri zabezpečení rekonštrukcie inteťéru OcÚ Beladice.

12. Návrh na zadanie ‘rvpracovania projektovej dokumentácie k stavebnému povolenlu
Obnova budovy bývalej zŠ na Pustom Chotári

-

Na úvod p. starosta pripomenul fakt, že už dlhšie sa rokuje o výbere novej lokality pre
budúcu/novú materskú školu, ocenil návrhy poslancov, niektoré návrhy sa zamietli, niektoré
podporili. Výzva o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Integrovaného regionálneho
operačného programu „Ľahší prĺstup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ ‚oblasť
podpory 2.2.1. je stále otvorená do vyčerpania zdrojov na rekonštrukciu/ dobudovania novej
materskej školy. Nakoll<o zomrela občianka pani Halásová, sa uvoľnil priestor budovy bývalej
ZŠ na Pustom Chotári a prišiel do úvahy aj tento priestor. Pán starosta nešil aj mé varianty
pre materskú školu s 3 nezávislými projektantami. Vylúčili nadstavbu nad ZŠ a budovu
bývalej „pekárne“. Budova bývalej ZŠ na Pustom Chotári sphíala požiadavky najlepšie pre
vhodné miesto novej materskej školy. Pán Tokár avizoval či nebude problém s parkovaním
(úzka ulica). Pán starosta tento problém nešil a nevidel v tomto problém (je možné vytvoniť
parkovisko na 10-15 parkovacích miest. Do diskusie sa pridal p. Miškovič a osobne
nepreferuje tento nápad a radšej by materské školy centralizoval do Veľkých Chrašťan,
z důvodu nákladov personálu a kuchyne. Pán starosta pripomenul viaceré problémy pri volby
„pekárnď‘ (vybudovanie viacerých oporných múrov a podobne). Pán Miškovič spolu
5 pánom Tokárom prišli s myšlienkou a návrhom odkúpenia pozemku pri súčasnej základnej
škole (pozemky p. Pecha či p. Kováča) a investovať financie do nového, p. Tokár ešte dodal,
že sa daná možnosf umiestnenia novej MŠ nešila aj so vlastníkmi susedných pozemkov (p.
Guniš, p. Kišac napr.) Po odsúhlasení poslancami dostal slovo p. niaditeľ školy, ktorý uviedol,
že donáška stravy je možná aj do tohto priestoru (budova bývalej ZŠ, Pustý Chotár), čo sa
týka stavby a novej kuchyne asi financie na jej opravu nevydajú. Spýtal sa na akú kapacitu
detí by bol vhodný daný priestor (p. starosta odpovedal cca 20 detí, až 35 detí, jedna-dve
tniedy). Pán riaditeľ doplnil, že nemožno zabudnúť (v prípade 3 různych miest Mš) na
pracovné sily ako učiteľka, upratovačka. Pán Kišac sa prikláňa skůr k centralizovaniu do
Vellcých Chrašťan, prípadne navrhol odpredať škůlku v Beladiciach a spraviť jednu veľkú na
Pustom Chotári. Na koniec diskusie p. starosta doplnil, že vypracovanie PD k stavebnému
povoleniu by stálo odhadom do 13-15 tisíc eur.

Hlasovanie za návrh uznesenia: vypracovanie PD k stavebnému povoleniu: Obnova budovy
bývalej ZŠ na Pustom Chotári
Výsledok hlasovania č. 1:
Prítomní
S
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slĺž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Ing. Méres Juraj, Mgr. Slováková LĹubica,
„Za“
4
Slíž Ján
__________

_____________________________

Mgr. Miškovič Peter,
„Zdržal sa“
Kišac Martin, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ neschválili vypracovanie PD k stavebnému
povoleniu: Obnova budovy bývalej ZŠ na Pustom Chotári.

—

Hlasovanie za návrh uznesenia: zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok v
rámci výzvy Integrovaného regionálneho operaČného programu „Lahší prístup k
efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ ‚oblasť podpory 2.2.1.
Výsledok hlasovania Č. 2:
____________________________________________________
Prítomní
8
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna,_Tokár_Stanislav
„Za«
7
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová Magdaléna, rokár
Stanislav
„Proti“
1
Miškovič Peter
„Zdržal sa“
0
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili zapojenie sa do výzvy.
-

Uznesenie Č. 274/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
A: $ ch v Ó lil o
zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Integrovaného
regionálneho operačného programu „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám“ ‚oblasť podpory 2.2.1.
B: neschválil o
vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu Obnova budovy bývalej ZŠ
na Pustom Chotári vo výške odhadom do 15 tisíc eur.

Oóvodová 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 bola 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 ďalších detí z obce. Vytvorila pracovně 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.

Lokalíta a celkový projekt sa pri aktuálnych podmienkach javí, ako najlepšie riešenie
nielen z hradiska priestorového ‚ale aj v zmysle pomere vynaložených peňazí a zĺskanej
hodnoty. Elektrická prĺpojka, plynová prípojka sú priamo v budove, kanalizácia je na
obecnom pozemku cca 25 metrov ad 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 využiť na parkovanie.

13. Žiadosť o finančný prispevok na výmenu dveri kostola na Pustom Chotári
Pán starosta prečítai žiadosť o prfspevok na výmenu dverí kostela na Pustom Chotári
v hodnote 1 500 eur, které sú v poškodenom stave.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania~
_____________________________________________________
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
8
Prítomn I
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slĺž Ján, Švecová
Magdaléna‘ Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
8
„Za
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav

Starosta obce skonštatoval, že poslanci CZ schváli návrh uznesenia.

Z

Uznesenie Č. 275/2021
18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
S ch v á Ii I o
žiadosť o finančný prispevok na výmenu dverí kostola na Pustom Chotárí v hodnote 1 500,eur.

14.Žiadosť a finančný prispevok PZ Gačov
Poľovné združenie Gačov Beladice Chrašťany žiada o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Beladice v r. 2021v hodnote 2000,-eur. P. hlavný kontrolér skonštatoval, ‚ organizácia musí
spÍňať isté podmienky, aby dotáciu mohla dostať, ktoré PZ Gačov spÍňa.
-

Hiasovanie návrh uznesenia
Výsledok hlasovania:
Prítomní
8

8

Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna~ Tokár Stanislav

„Zdržal sa“

Z

‚Jznesenie Č. 276/2021
18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
za dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á I i I a
žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Beladice v roku 2021 pre PZ Gačov Beladice
Chrašťany v hodnote 2000,-eur.
—

-

15. žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre spoločnosť EIJROGOLD. s.r.o.
k umiestneniu terminálov videohier
Pán starosta prečítal žiadosť. Jedná sa o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu
terminálov videohier pre spoločnosť EUROGOLD, s.r.o. na r. 2021. Toto stanovisko nemusí
byť odobrené poslancami obce. Pre porovnanie susedné obce vydávajú väčšinou súhlasné
stanoviská. Prijem pre obec po odsúhlasení by bol približne 100 eur. Sídlo prevádzky
spoločnosti je na Nitrianskej ulici č. 374/13, Beladice.
Hlasovanie návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítom ní
8

__________________________________________________
Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Lubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav

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

Z

Uznesenie Č. 277/2021
18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
n e s ch v é lil o
žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre spoločnosť EUROGOLD, s.r.o.
k umiestneniu terminálov videohier na rok 2021.

16. lnformácia o plánovaných spoločensko-kultúrnych podulatiach organizovaných obcou
Beladice počas letných mesiacov roku 2021
Pán starosta v krátkosti uviedol informáciu o plánovaných spoločensko-kultúrnych
podujatiach:
-

-

-

-

MDD (26.6.2021) plánované rázne ukážky (kone, psy, hrady a Ině),
Jubilanti (na polročnej báze),
Futbalový turnaj (Szentiványi cup) predbežne 3.7. alebo 10.7.2021,
Dni obce Beladice (17. alebo 24.7.2021).

Zmeny termĺnov sú vyhradené, všetko závisí od aktuálnej epidemickej situácie.

Uznesenie Č. 278/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021

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

17. Návrh plánu kontrolnei činnosti hlavného kontrolóra Obce Beladice na II. polrok 2021

Pán hlavný kontrolór predniesol svoj plán kontrolnej činnosť Obce Beladice na II. polrok
2021. Celý návrh plánuje súčasťou príloh.
Uznesenie Č. 279/2021
z 18. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 26.05.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beladice na II. polrok 2021.

19. Diskusia
Úvodné slovo mal p. starosta:
vyzval k spolupráci komisie OZ, aby materiály (stanoviská a mé) zasielali vopred
v lehote pred konaním OZ.
P. Kišac:
prosba v mene zš s MŠ o prekrytie priestoru nad pieskoviskom v Materskej škole
Beladice,
vytvorenie bočného vstupu pre zásobovanie do zš $ Mš,
podpora financovania na MDD balíčky v Zš s MŠ,
dlažba do školy.
P. Tokár:
postup vytyčovania chodníkov na Pustom Chotári.
P. starosta:
cyklotrasy a chodníky v obci.
P. To kár:
rozšírenie Čov a vybudovanie novej Čov.
p. Slíž:
k problému kosenia, chýba technika na kosenie, tá čo je, je stará (8-ročná technika),
nutnosť kúpi novej.
P. Kišac:
v akom štádiu je zmluva so spoločnosťou REDBONE.
Slovo p. Boďo (zamestnanec obce)
vyjadrenie k danému problému chýbajúcej techniky na kosenie.
Odporúčanie od všetkých poslancov OZ pre starostu na kúpu dvoch nových krovinorezov na
kosenie v hodnote 1500,- eur.
P. Tokár:
problém s vodozádržnými opatreniami (problémy s poslednými povodňami)
Diskusia aj k problému s mostíkami.
P. Méres:
vysvetlil rozdiel medzi vodozádržnými a protipovodňovými opatreniami.
P. Halásová:
k výkopovým prácam (mostíky k domom) nerobia povinný odtok a vzniká problém.
P. Miškovič:
plán otvorenia územného plánu (p. starosta plánuje sa, otvorenie na 3 mesiace
pripomienkovanie, návrhy)
financovanie
P. Méres:
ohradom povodní (pravidlá riadenia havarijných situácií)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

Obyvatelia obce: p. Záhorská
financovanie obecných novín, uplatnenie úľav na ZŤP, žiada zasielanie výmerov poštou na
dane so šekom, poplatky za komunálny odpad, kosenie pred jej RD, problém s otváraním
dverí na márnici,
P. Guniš: poďakoval za súčinnosť
P. Kostelný:
evidoval pripomienky k činnosti miestneho kynologického klubu‘ ktoré vyhodnotil
a pĺsomne odpoveďodovzdal na obecný úrad, poďakoval obce za vychádzanie v ústrety
klubu
-

-

20. Záver
P. starosta poďakoval poslancom, diskutujúcim a všetkým pritomným, ktorí sa zúčastnili
zasadnutia a ukončil zasadnutie 18. obecného zastupiteľstva obce Beladice.

Overovatelia zápisnice : p. Slíž
p. Slováková
Zap‘sala :

p. Chrenová

V

V

‘

PhDr. Mário žáčik
starosta obce
V Beladiciach, dňa 26.05.2021
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