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Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva obce Beladice
konaného 13.10.2021

Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beladiciach
Dátum konania:

13.10.2021

Prítomní:

PhDr. Mário Žáčik, starosta obce

Poslanci;

Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž Ján,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

Ospravedlnení;

Halásová Diana, Ing. Méres Juraj, Mgr. Slováková Ľubica,

Ďalší prítomní;

Mgr. Veteráni Ján hlavný kontrolór
Mgr. Chrenová Alena zapisovateľka
—

—

Prezenčná listina tvorí prĺlohu zápisnice č. 1.
1. Otvorenie a prezentácia zasadnutia Obecného zastupitel‘stva, schválenie programu
zasadnutia OZ
Starosta obce PhDr. Mário Žáčik otvoril rokovanie zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Beladiciach, privĺtal pánov poslancov obce a ostatných prĺtomných na
zasadnutĺ, ktoré sa uskutočnilo v budove Knižnice obce Beladice. Podľa prezenčnej listiny
bob prítomných 6 poslancov OZ z celkového počtu 9 poslancov. OZ je uznášania schopné.
Program (s pozvánkou) bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sĺdle obce.
Prvý krát sa využila aj aplikácia na posielanie sms ako nový informačný kanál pre obyvateľov
obce.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, prezentácia a schvúlenie programu
Volba overovateľov zápisnice a čienov návrhovej komisie
Kontrola vznesen‘
Návrh zmluvy na dlhodobý prenájom medzi prenajímateľom obcou Beladice
a nújomcom M&Š&D, s.r.o. (Ján Ondriš)
5. Návrh prenájmu obecných pozemkov spoločnosti REDBONE s.r.o.
6. Diskusia
7. Zóver

Ďalšie doplnené body do rokovania obecného zastupiterstva:
-

-

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Základnú školu Beladice s materskou
školou, Školská 252, 951 75 Beladice (v hodnote 6 000,- eur),
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Základnú školu Beladice s materskou
školou, Školská 252, 951 75 Beladice (v hodnote 3 000—3 500,- eur).

Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítomní
6
„Za“

6

a

_______________________________________________________
Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
-

„Zdržal sa“
—Navrhnutý program rokovania bol schválený.

_

Uznesenie Č. 309/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
program zasadnutia OZ.
2. Volba Členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
a) Voľba Členov návrhovej komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie týchto poslancov OZ:
p. Slíž, p. Tokár, p. Homolová.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítom ní
Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
6
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
„Za“
6
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
„Zdržal Sa“
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili navrhnutých členov návrhovej komisie.
Uznesenie Č. 310/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
návrhovú komisiu v zložení:
p. Slíž, p. Tokár, p. Homolová.
b) Volbu overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice týchto poslancov OZ:
p. Miškovič, p. Švecová.
Hlasovanie za návrh uznesenia
Výsledok hlasovania:
Prítom ní
6
„Za“

6

Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Ján‘ Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Ján‘ Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

„Zdržal sa“
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice.

Uznesenie č. 311/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á I i I o
overovateľov zápisnice v zložení;
p. Miškovič, p. Švecová.

3. Kontrola plnenia uznesenĺ OZ
Pán starosta pripomenul proces plnenia predchádzajúcich uznesení. V súčasnosti prebieha
príprava na zapojenie sa do výziev projektov, ktoré boli schválené v predošlom zasadnutí OZ.
Na plnenie predošlých uzneseniach sa pracuje.
Uznesenie Č. 312/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu o kontrole uznesení a plnení úloh.

4. Návrh zmluvy na dlhodobý prenájom medzi prenajímateľom obcou Beladice a
nájomcom M&Š&D, s.r.o. (Ján Ondriš)
Na úvod tohto bodu p. starosta predstavil zámer a návrh zmluvy. Jedná sa o dlhodobý
prenájom pozemku pre spoločnosť M&Š&D, s.r.o. (Ján Ondriš), na ktorom vybuduje
autoumývarku, vybuduje inžinierke siete a vlastnú čističku odpadových vád. PO skončení
nájmu zostávajú inžinierke siete vo vlastníctve obce. Jednotlivé komisie vydali súhlasné
stanoviská. V rámci diskusie sa p. Kišac dotazoval o akú konkrétnu čističku pájde a p.
Homolová či naša Čov bude/nebude kapacitne stačiť PO napojení novej Čov pre
autoumývarku. Po zahlasovaní sa novým uznesením tie predchádzajúce (platné uznesenia
schválené v predošlých OZ) rušia (ako bod Dv návrhu uznesenia). Pán Tokár sa vyjadril
k návrhu zmluv«, v ktorej nie je uvedená aktuálne hodnota pozemok aktuálne, iba cena
samotného prenájmu. Navrhoval možnosťdoplniťto do zmluvy. Pán hlavný kontrolór
doplnil, že nie je dáležitá aktuálna hodnota pozemku, skár hodnota, ktorú nadobudne Po
vybudovaní inžinierskych sletí. V prípade predaja (do budúcna) by bol pozemok ohodnotený
novým znaleckým posudkom, ktorý sa spraví vtom období (aj s vybudovanými inžinierskymi
sieťami). Pán Miškovič sa zapojil a dovysvetloval, výška nájmu je nižšia z dávodu, že
inžinierske siete si vybuduje sám nájomca a na vlastné náklady. Ale je tu možnosť, aby
inžinierske siete vybudovala obec, ale tým pádom by sa výška nájmu zvýšila. Na konci sa
dohodlo, že inžinierske siete si vybuduje investor sám na vlastně náklady. Malé detaily
ohľadom podpisu zmluvy sa dajú ešte dohodnúť, žiadateľnemal voČi zmluve žiadne
námietky. Pán Tokár dodatočne ešte navrhol, aby boll vopred geodeticky vytýčené hranice
pozemku. Pán starosta odpovedal, že táto vec je vopred dohodnutá so žiadateľom. Zmluva
bude platná od dátumu účinnosti zmluvy.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítomní
6
Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
„Za“

6

Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

„Zdržal sa“
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh uznesenia.
Uznesenie Č. 313/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiterstva 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: schválilo
návrh prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Beladice v súlade s 5 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 mZ, ktorá mu podľa B
pr.č. 1 vyššie uvedeného LV v celosti patrí (ďalej len ~nehnuteľnosť“), v prospech M&Š&D,
s.r.o., za cenu nájmu 500,- € roČne (slovom päťsto eur) na dobu 10 rokov.

-

—

Dóvodom 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 chcief 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 spůsob naloženia s majetkom obce vjej
vlastníctve je pre obec z hYadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spůsob naloženia
s takýmto majetkom.
-

C: s ch v á Ii I o
prenájom majetku obce Beladice ako prípad hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľného
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:
nehnuteYnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Beladice, ktorá je na Qkresnom 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 (ďalej len „nehnuteľnost“), 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 spoločnost M&Š&D, s.r.o. miestna spoločnosť, ktorá podporí ekonomiku
obce. Postavením autoumyvárky zvýši zamestnanosť občanov obec, tým že pribudnú nové
pracovně 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 zmluv“, čím obci ušetrí finančně a časové prostriedky pre prípad, že v budúcnosti
bude chcieť predmet nájmu využívať pre mé účely. Tým, že sa z ornej pády 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 spásob naloženia s majetkom obce vjej
vlastníctve je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spásob naloženia
s takýmto majetkom.

D: z r U šil O
LJznesenie č. 243/2020 zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice zo dňa
16.12.2020 a Uznesenie č. 259/2021 zo 17. zasadnutia obecného zastupitel‘stva obce
Beladice zo dňa 31.03.2021.
Stanovisko komisie finančnej, správy obecného majetku: odporúča OZ schválif prenájom
nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Stanovisko komisie bytovej a stavebnej: odporúča OZ schváliť prenájom nehnuteľností ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Spracoval a predkladá: PhDr. MárioŽáčik
Důvodová správa:
Účelom prenájmu nehnuteľností uvedených v článku I. tejto zmluv“ je, že sa jedná o majetok
obce, ktorý nie jev súčasnosti využívaný a z krátkodobého hľadiska obec neuvažuje o jeho
užívaní. O prenájom nehnuteľností prejavil záujem nájomca spoločnosť M&Š&D, s.r.o., ktorá
je miestna spoločnosť a 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 pády vytvorí
stavebný pozemok, na predmete nájmu vybuduje čističku, inžinierske siete, ktoré ostanú na
predmete nájmu zachované aj po skončení nájomnej zmluvy, čím obci ušetrífinančné a
časové prostriedky pre prípad, že v budúcnosti bude chcieť predmet nájmu využívať pre mé
účely. Tým, že sa z ornej pády 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 spoločnosf, čím podporí ekonomiku obce.
Takýto spásob naloženia s majetkom obce vjej vlastníctve je pre obec z hľadiska
sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spásob naloženia s takýmto majetkom.
-

5. Návrh prenájmu obecných pozemkov spoiočnosti REOBONE s.r.o.
Na úvod tohto bodu pán starosta predstavil v krátkosti zámer prenájmu. ide o obecné
pozemky v okolí starej pekárne, cintorínov, obecného úradu na parkovanie áut a pri výstavbe
benzĺnovej pumpy. Do diskusie sa nik z poslancov nezapojil. Peniaze budú prevedené ešte
vtomto kalendárnom roku.
Hiasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Prítomní
6
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
„Za“

Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

6

„Zdržal sa“
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh uznesenia.

Z

Uznesenie Č. 314/2021
20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
A: p re r o kova I o
zámer 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 á lil a
zámer prenájmu nehnuteľného 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:
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. 8/1
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 Chrašfany,
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 m2, parc. KNC Č. 949 —trvalý trávny porast a 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 dvadsaťpäftisíc eur) za celú dobu nájmu ad
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 užívaní. O prenájom
nehnuteľností prejavila záujem nájomca spoločnosť REDBONE s.r.o., ktorá plánuje
nehnuteľnosti využívať 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, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Beladice.
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 a
prenájom majetku obce Beladice ako prípad hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľného
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:
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. 8/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 825 m2, ktoré 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 a 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 REOBONE s.r.o., Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava, IČO:
47 188 057, za cenu nájmu 25.000,- € (slovom dvadsafpäťtisíc eur) za celú dobu nájmu ad
01.01.2021 do 31.12.2021.

-

—

—

—

—

—

—

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

Takýto spósob naloženia $ majetkom obce vjej vlastníctve je pre obec z hľadiska
sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spósob naloženia s takýmto majetkom.
Stanovisko komisie finančnej, správy obecného majetku: odporúča OZ schváliť prenájom
nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Stanovisko komisie bytovej a stavebnej: odporúča OZ schváliť prenájom nehnuteľností ako
prípad hodný osobitného zreteľa.

Důvodová správa:
Spoločnosť REDBQNE s.r.o. požiadala o prenájom nehnuteľností z dóvodu, 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. veliKé 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 hradiska 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 $ takýmto majetkom. Z toho důvodu považuje Obec
Beladice uvedenú zámenu za prípad hodný osobitného zretera.
—

6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Základnú školu Beladice s materskou
školou, Školská 252. 951 75 Beladice
Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou. Ide o žiadost o poskytnutie finančného
príspevku 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 doložif k žiadosti Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo verejných
sektoroch Zn~ženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. V rámci diskusie pán
Miškovič dodal, že vtomto prípade bude potrebné urobiť rozpočtové opatrenie. Pán hlavný
kontrolór odporúča schváliť žiadosť a poznamenal, že z prostriedkov na účte je možné
previesť financie škole. Slovo dostal aj pán riaditeľ školy p. Homola a dovysvetloval, na čo by
by boli finančné prostriedky použité. Celková hodnota projektu ešte nie je vyčíslená, závisí
od výsledkov energetického auditu od vybranej certifikovanej firmy. Obec bude mať max do
5% spoluúčasť. Koľko by ušetrila škola sa bude vedieť až po energetickom audite.
—

—

Hiasovanie za návrh uznesenia
Výsledok hlasovania:
Prítomní
6
„Za“

6

Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
-

„Zdržal Sa“

a-

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh uznesenia.
Ijznesenie Č. 315/2021
z 20. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
Zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
žiadost o poskytnutie finančného príspevku 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 doložit k žiadosti Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo verejných sektoroch Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov.
—

—

7. Žiadosť a poskvtnutie finančného príspevku pre Základnú školu Beladice s materskou
školou. Školská 252. 951 75 Beladice
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 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 aj s montážou (spolu cca 139 m2).
Pán starosta navrhol, že by sme mohli oslovif aj nejakých sponzorov a finančne by sumu
zafinancoval.
Hlasovanie za návrh uznesenia
Výsledok hlasovania:
____________________________________________________
Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Prĺtomní
6
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
„Za“

6

Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Slíž
Ján, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

„Zdržal sa“
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh uznesenia.

Z

Uznesenie Č. 316/2021
20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 13.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Základnú školu Beladice s materskou školou,
Školská 252,95175 Beladice v hodnote 3000—3 500,- eur na pokrytie nákladov na
rekonštrukciu podláh v suteréne základnej školy, dlažba a montáž (spolu cca 139 m2).

8. Diskusia
Do diskusie sa nik z poslancov ani z obyvateľov nezapojil.
9. Záver
Na záver sa pán starosta pod‘akoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: p. Miškovič
p. Švecová
Zapísala :

p. Chrenová

PhDr. Mário Žáčik
starosta obce
V Beladiciach, dňa 13.10.2021

