
UZNESENIA

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice konaného

dňa 13.10.2021



Uznesenia
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 13.10.2021

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

budova Knižnice obce Beladice
13.10.2021 0 17.00 hod
starosta obce
verejné vo všetkých prerokovávaných bodoch

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

a. Otvorenie
b. Prezentácia
c. Schválenie programu

c) Schválenie programu OZ

Uznesenie Č. 309/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach I
schválilo —

program zasadnutia OZ. ‚

Ph Dr. Mário Záčik
starosta obce

V Beladiciach, dňa 13.10.2021



K bodu 2.

Volba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

a) Volba návrhovej komisie

Uznesenie Č. 310/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v a ľ u J e
návrhovú komisiu v zloženĺ:
p. Slíž, p. Tokár, p. Homolová.

Ph Dr. io Žáčik
starosta obce

V Beladiciach, dňa 13. 10.2021



K bodu 2.

Volba členov návrhovej komisie a overovaterov zápisnice

b) Volba overovateľov zápisnice

Uznesenie Č. 311/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v a ľ u j e
overovateľov zápisnice v zloženĺ:
p. MiškoviČ, p. švecová.

*

Ph Dr. o Záčik
starosta obce

V Beladiciach, dňa 13.10.2021



K bodu 3.

Kontrola uznesení a plnenia úloh

tiznesenie Č. 312/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
bene na vedomie
informáciu o kontrole uznesenĺ a plnení úloh. ~. r..

Ph Dr. ano Zaci
starosta obce

V Beladiciach, dňa 13. 10.2021



K bodu 4.

4. Návrh zmluvv na dlhodobý prenájom medzi prenajímateľom obcou Beladice a
náiomcom M&Š&D, s.r.o. (Ján Ondriš)

Uznesenie Č. 313/2021.
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
A: prerokovalo
návrh prenájmu 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 ľ u J e
návrh prenáJmu nehnuterného majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade s * 9a ods. 9
písm. c) 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:

- nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Beladice, ktorá je na Okresnom úrade Zlaté
Moravce, katastrálny odbor, zapísaná na LV Č. 788 ako parcela registra „E“ evidovaná na
katastrálnej mape parc. KNC Č. 112/1 — orná půda o výmere 2627 mZ, ktorá mu podľa B
pr.č. 1 vyššie uvedeného LV v celosti patrí (d‘alej len „nehnuternosť“), v prospech M&Š&D,
s.r.o., za cenu nájmu 500,- € roČne (slovom päťsto eur) na dobu 10 rokov.

Důvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že o prenájom nehnuteľností prejavila
záujem nájomca spoločnosť M&Š&D, s.r.o. miestna spoločnosť, ktorá podporí ekonomiku
obce. Postavením autoumyvárky zvýši zamestnanosť občanov obec, tým že pribudnú nové
pracovné miesta pre občanov obce. Taktiež spoločnosť M&š&D, s.r.o. vykoná zmenu v
územnom pláne - z ornej půdy vytvorí stavebný pozemok, na predmete nájmu vybuduje
čističku, inžinierske siete, ktoré ostanú na predmete nájmu zachované aj po skončení
nájomnej zmluvy, čím obci ušetrí finančné a časové prostriedky pre prípad, že v budúcnosti
bude chciet predmet nájmu využívať pre mé účely. Tým, že sa z ornej půdy stane stavebný
pozemok, zvýši sa hodnota danej nehnuteľnosti a v budúcnosti bude pre obec lepšie a
jednoduchšie využiteľná. Prenájmom predmetu nájmu obec Beladice podporí miestu
spoločnosť, čím podporí ekonomiku obce. Takýto spósob naloženia s majetkom obce vjej
vlastníctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spůsob naloženia
s takýmto majetkom.

C: S ch v a ť u J e
prenájom majetku obce Beladice ako prípad hodný osobitného zreteľa a to nehnuterného
majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade s * 9a ods. 9 písm. c) 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. Beladice, ktorá je na Okresnom úrade Zlaté
Moravce, katastrálny odbor, zapísaná na LV Č. 788 ako parcela registra „E“ evidovaná na
katastrálnej mape parc. KNC Č. 112/1 — orná póda o výmere 2627 m2, ktorá mu podľa B
pr.č. 1 vyššie uvedeného LV v celosti patrí (ďalej len „nehnuternost“), v prospech M&Š&D,
s.r.o., za cenu nájmu 500,- € roČne (slovom pätsto eur) na dobu 10 rokov.

Důvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že o prenájom nehnuteľností prejavila
záujem nájomca spoločnost M&š&D, s.r.o. miestna spoločnost, ktorá podporí ekonomiku
obce. Postavením autoumyvárky zvýši zamestnanost občanov obec, tým že pribudnú nové
pracovné miesta pre občanov obce. Taktiež spoločnost M&Š&D, s.r.o. vykoná zmenu v
územnom pláne - z ornej půdy vytvorí stavebný pozemok, na predmete nájmu vybuduje
čističku, inžinierske siete, ktoré ostanú na predmete nájmu zachované aj po skončení
nájomnej zmluvy, čím obci ušetrí finančné a časové prostriedky pre prípad, že v budúcnosti
bude chciet predmet nájmu využívat pre mé účely. Tým, že sa z ornej půdy stane stavebný
pozemok, zvýši sa hodnota danej nehnuteľnosti a v budúcnosti bude pre obec lepšie a
jednoduchšie využiteľná. Prenájmom predmetu nájmu obec Beladice podporí miestu
spoločnost, čím podporí ekonomiku obce. Takýto spůsob naloženia s majetkom obce vjej
vlastníctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spásob naloženia
s takýmto majetkom.

D: r u Š
Uznesenie č. 243/2020 zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice zo dňa
16.12.2020 a Uznesenie Č. 259/2021 zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Beladice zo dňa 31.03.2021.

Stanovisko komisie finančnej, správy obecného majetku: odporúča OZ schválit prenájom
nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Stanovisko komisie bytovej a stavebnej: odporúča OZ schválit prenájom nehnuteľností ako
prípad hodný osobitného zreteľa.

Spracoval a predkladá: PhDr. Máriožáčik

Dóvodová správa:

Účelom prenájmu nehnuteľností uvedených v článku I. tejto zmluvy je, že sa jedná o majetok
obce, ktorý nie jev súčasnosti využívaný a z krátkodobého hľadiska obec neuvažuje o jeho
užívaní. Q prenájom nehnuteľností prejavil záujem nájomca spoločnost M&Š&D, s.r.o., ktorá
je miestna spoločnost a podporí ekonomiku obce. Postavením autoumyvárky zvýši
zamestnanost občanov obec, tým že pribudnú nové pracovné miesta pre občanov obce.
Taktiež spoločnost M&Š&D, s.r.o. vykoná zmenu v územnom pláne - z ornej pády vytvorí
stavebný pozemok, na predmete nájmu vybuduje čističku, inžinierske siete, ktoré ostanú na
predmete nájmu zachované aj po skončení nájomnej zmluv“, čím obci ušetrí finančné a
časové prostriedky pre prípad, že v budúcnosti bude chciet predmet nájmu využívat pre mé
účely. Tým, že sa z ornej půdy stane stavebný pozemok, zvýši sa hodnota danej
nehnuteľnosti a v budúcnosti bude pre obec lepšie a jednoduchšie využiteľná. Prenájmom



predmetu nájmu obec Beladice podporí miestu spoločnosť, č~m podporĺ ekonomiku obce.
Takýto spósob naloženia s majetkom obce vjej vlastnĺctve je pre obec z hľadiska
sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spósob naloženia $ takýmto majetkom. 2e

-‘

Ph Dr. Mário Zaci
starosta obce

V Beladiciach, dňa 13.10.2021



K bodu 5.

5. Návrh prená jmu obecných pozemkov spoločnosti REDBONE s.r.o.

Uznesenie Č. 314/2021
Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach

A: p r e r o k o v a I o
zámer prenájmu nehnuteľného majetku podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskoršich predpisov akc prípad hodný osobitného zreteľa, na který je potrebný súhlas 3/5
všetkých poslancov.

B: s ch v a ľ u je
zámer prenájmu nehnuteľného majetku ve vlastníctve obce Beladice v súlade s * 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znenĺ neskorších predpisov ako prĺpad
hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov a to:

- nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Beladice, ktoré sú na Okresnom úrade Zlaté
Moravce, katastrálny odbor, zapísaná na LV Č. 788 zapísané ako parcely registra »C“
evidované na katastrálne mape parc. KNC Č. 2/18 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere
817 m2, parc. KNC Č. 2/19 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 rn2, parc. KNC Č. 8/1 —

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 825 m2, které mu podra B r.Č. 1 vyššie uvedeného LV
v celosti v iii- me patria a nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Veľké Chrašťany, ktoré
sú na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor, zapísané na LV Č. 516 zapísané ako
parcely registra „C“ evidované na katastrálne mape parc. KNC Č. 928/75 — zastavaná plocha a
nádvoria o výmere 591 m2, parc. KNC Č. 931— zastavaná plocha a nádvoria o výmere 344 rn2,
parc. KNC Č. 949—trvalý trávny porast o výmere 449 m2, parc. KNC Č. 951/1 — trvalý trávny
porast o výmere 2313 rn2 a parc. KNC Č. 961/6 — zastavaná plocha a nádvorie O výmere 274
m2, které mu podľa B r.č. 1 vyššie uvedeného LV v celosti patria, v prospech spoloČnosti
REDBONE s.r.o., Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava, IČO: 47 188 057, za cenu nájmu
25.000,- € (slovem dvadsaťpäťtisíc eur) za ceIú dobu nájrnu od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Dóvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o rnajetok obce, ktorý nie jev
súČasnosti využívaný a z krátkodobého hľadiska obec neuvažuje o jeho užívanĺ. O prenájom
nehnuteľností prejavila záujem nájomca spoloČnosť REDBONE s.r.o., ktorá plánuje
nehnuteľnosti využívat krátkodobo na uskladnenie stavebného materiálu, zariadení,
nástrojov, pracovných strojov a sociálnych zariadení. Cena prenájmu prevyšuje minimálne
nároky na prenechanie majetku obce do užívania tretích osób v súlade s VZN obce Beladice
Č. 3/2017, ktorýrn sa urČujú Zásady hospodárenia a nakladania s rnajetkom 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 majetkorn.



C: s ch v a ľ U j e
prenájom majetku obce Beladice ako prípad hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade s 5 9a ods. 9 p~sm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcĺ 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. Beladice, ktoré sú na Okresnom úrade Zlaté
Moravce, katastrálny odbor, zapísaná na LV Č. 788 zapísané ako parcely registra „C“
evidované na katastrálne mape parc. KNC Č. 2/18 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere
817 m2, parc. KNC Č. 2/19 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m2, parc. KNC Č. 8/l
— zastavaná plocha a nádvorie o výmere 825 m2, ktoré mu podľa B r.č. 1 vyššie uvedeného
LV v celosti v 1/1- me patria a nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Veľké Chrašťany,
ktoré sú na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor, zapĺsané na LV Č. 516
zapísané ako parcely registra „C“ evidované na katastrálne mape parc. KNC Č. 928/75 —

zastavaná plocha a nádvoria o výmere 591 m2, parc. KNC Č. 931— zastavaná plocha a
nádvoria o výmere 344 m2, parc. KNC Č. 949—trvalý trávny porast O výmere 449 m2, parc.
KNC Č. 951/1 —trvalý trávny porast o výmere 2313 m2 a parc. KNC Č. 961/6 — zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 274 m2, ktoré mu podľa B r.Č. 1 vyššie uvedeného LV v celosti
patria, v prospech spoloČnosti REDBONE s.r.o., Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava, IČO:
47 188 057, za cenu nájmu 25.000,- € (slovom dvadsaťpáttisíc eur) za celú dobu nájmu od
01.01.2021 do 31.12.2021.

Dóvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o majetok obce, ktorý nie jev
súčasnosti využĺvaný a z krátkodobého hľadiska obec neuvažuje o jeho užĺvanĺ. O prenájom
nehnuteľností prejavila záujem nájomca spoločnosf REDBONE s.r.o., ktorá plánuje
nehnuteľnosti využĺvať krátkodobo na uskladnenie stavebného materiálu, zariadení,
nástrojov, pracovných strojov a sociálnych zariadení. Cena prenájmu prevyšuje minimálne
nároky na prenechanie majetku obce do užĺvania tretĺch osób v súlade s VZN obce Beladice
Č. 3/2017, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Beladice.
Takýto spósob naloženia s majetkom obce v jej vlastníctve je pre obec z hľadiska
sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spásob naloženia s takýmto majetkom.

Stanovisko komisie finanČnej, správy obecného majetku: odporúČa OZ schváliť prenájom
nehnuteľnostĺ ako prĺpad hodný osobitného zreteľa.

Stanovisko komisie bytovej a stavebnej: odporúČa OZ schváliť prenájom nehnuteľností ako
prĺpad hodný osobitného zreteľa.

Dóvodová správa:

SpoloČnosť REDBONE s.r.o. požiadala o prenájom nehnuteľnostĺ z důvodu, že plánuje
nehnuteľnosti využívať krátkodobo na uskladnenie stavebného materiálu pri realizácii
investiČného zámeru výstavby Čerpacej stanice v územnom obvode obce Beladice, Jedná sa o
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. Veľké Chrašťany, ktoré sú na Okresnom úrade Zlaté
Moravce, katastrálny odbor, zapísaná na LV Č. 516 zapísané ako parcely registra „C“
evidované na katastrálne mape parc. KNC Č. 4/12 — záhrada o výmere 385 m2 a parc. KNC Č.



4/13 — záhrada o výmere 272 m2, ktoré obci Beladice podľa B r.č. 1 vyššie uvedeného LV V

celosti patria. Majetok obce nie je v súčasnosti využívaný a z krátkodobého hľadiska obec
neuvažuje o jeho užívaní. Cena prenájmu prevyšuje minimálne nároky na prenechanie
majetku obce do užívania tretích osób v súlade s VZN obce Beladice Č. 3/2017, ktorým sa
urČujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Beladice. Takýto spósob
naloženia s majetkom obce v jej vlastníctve je pre obec z hradiska sledovaného zámeru
efektívnejší ako iný spósob naloženia s takýmto majetkom. Z toho dóvodu považuje Obec
Beladice uvedenú zámenu za prípad hodný osobitného zreteľa.

W
PhDr. Mario Zacik
starosta obce

V Beladiciach, dňa 13.10.2021



6. žiadosť o poskytnutie finančného prĺspevku pre Základnú školu Beladice s materskou
školou, Školská 252. 95175 Beladice

Uznesenie Č. 315/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
S ch v á lil o
žiadosť o poskytnutie finančného prĺspevku pre Základnú školu Beladice s materskou školou,
Školská 252, 951 75 Beladice v hodnote 6 000,- eur na pokrytie nákladov na vypracovanie
Energetického auditu budovy ZŠ, vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického
certifikátu, výkaz výmer, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti — Energeticky efektívne
nízkouhlĺkové hospodárstvo vo verejných sektoroch — Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov.

AUS‘ hJ‘~

PhDr. io aci
starosta obce

V Beladiciach, dňa 13.10.2021



7. Žiadosť a poskvtnutie finančného príspevku pre Základnú školu Beladice s materskou
školou, Školská 252. 951 75 Beladice

Uznesenie Č. 316/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á I i I o
žiadosť o poskytnutie finančného prĺspevku pre Základnú školu Beladice s materskou školou,
Školská 252, 95175 Beladice v hodnote 3000—3500,-eur na pokrytie nákladov na
rekonštrukciu podláh v suteréne základnej školy, dlažba a montáž (spolu cca 139 m2).

PhDr. ~‘ . . an
starosta obce

V Beladiciach, dňa 13. 10.2021


