Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice
konaného 08.12.2021

Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiterstva v Beladiciach
Dátum konania:

08.12.2021

Prĺtomní:

PhDr. Mário Žáčik, starosta obce

Poslanci:

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Míškovič Peter, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav

Ospravedlnení:

Homolová Iveta, Ing. Méres Juraj, Slĺž Ján, Mgr. Slováková
Lubica,

Ďalší prítomní:

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

—

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice Č. 1.
1. Otvorenie a prezentácia zasadnutia Obecného zastupitelstva, schválenie programu
zasadnutia OZ
Starosta obce PhDr. Mário žáčik otvoril rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Beladiciach, privĺtal pánov poslancov obce a ostatných prítomných na zasadnutĺ, ktoré sa
uskutočnilo v budove Knižnice obce Beladice. Podľa prezenčnej listiny bob prítomných S
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.
Program:
.1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, prezentácia a schválenie programu
Volba overovaterov zápisnice a členov nóvrhovej korn isle
Kontrola uznesenh
Stanovisko Finančnej komisie obce Beladice k rozpočtu obce Beladice na rok 2022
Stanovisko hlovného kontrolóra obce k rozpočtu obce Beladice na rok 2022
Návrh Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, školská 252,
Beladice na roky 2022-2024
1 Plán kontrolne] činnosti hlavného kontrolóra obce no I. polrok 2022
8. Úprava rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, školská 252,
Beladice na rok 2021 na základe skutočnosti k 31.12.2021
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9. Návrh Všeobecného závazného nariadenia obce Beladice Č. 2/2021 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Návrh Všeobecného závdzného nariadenia obce Beladice Č. 3/2021 o miestnom
poplatku za rozvoj
11. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
12. Žido predfženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov a odpustenie nájmu
(Kaderníctvo Mária Ondrišová)
13. Navýšenie úvdzku hlavného kontrolóra obce Beladice (o 10% k platu od 01.03.2022)
14. Rekonštrukcia budovy Sýpky na komunitné centrum Beladice (Výzva na predkladanie
ŽONFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku diefaťa a sociálnoprávnej ochrany det! a
sociúlnej kuwtdy v zuriadeniach no kornunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-P02-SC2112021-18)
15. Ráme
A: Správa o pinen‘ PHRSR obce Beiadke zor. 2020
B: informácia o aktuálnom stave projektu: „Knižnica Beladice „Modernizácia a
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia knižnice za účelom ochrany
zdravia obyvatefov Beiad(c“
C: informácia o aktuáinom stave projektu,, Inkluzfvne detské ihrisko v obci
Beiadice“
D: lnformácia o aktuálnom stave projektu „Materská škola Beiadice prístavba“
E: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2022 pre Kynologický klub
Beiadke, o.z.
F: Návrh na dopinenle dodatku Všeobecne závdzného nariadenia obce Beladice Č.
3/2019 o verejnej kanalizáci‘ a odvádzani odpadových vód verejnou kanalizaČnou
sieťou
16. Diskusia
17. Záver
-

—

Doplnené body do rokovania obecného zastupiteľstva
-

-

-

-

Stanovisko Finančnej komisie obce Beladice k rozpočtu obce Beladice na rok 2022
(oko bod č. 4)
Výzva na dotóclu na budovanie a rekonštrukciu komunikócii pre obce s prítomnosťou
MRK z OPĽZ (oko bod Č. 13)
Bod č. 13 (Výzva na dotáciu no budovonie a rekonštrukciu komunikácii pt-e obce s
prítomnosťou MRKz OPĽZ) nahradil p. starosta bodom: Navýšenie úväzku hlavného
kontrolóra obce Beladice (o 10% k platu od 01.03.2022)
Rekonštrukcia budovy Sýpky na kom unitné centrum Beladice (Výzva na predkladanie
Ž0NFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociáinych služieb, zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku diefaťo a sociálnoprávnej ochrany det‘ a
sociólnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-P02-SC2I12021-78), (oko bod č. 14)
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-

-

E; Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2022 pre Kynologický klub
Beladice, o.z., (do bodu č. 15 Různe)
F: Návrh (zámer) na doplnenie dodatku Všeobecne záväzného nariadenia obce
Beladice Č. 3/2019 o verejnej kanalizácií a odvádzaní odpadových vád verejnou
kanalizačnou sieťou, (do bodu č. 15 Různe)

Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hiasovania:
Prítomní
5
„Za“

5

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

„Zdržal sa“
Navrhnutý program rokovania bol schválený.
Uznesenie Č. 317/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
za dňa 08.12.2021
Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
program zasadnutia OZ.
2. Volba členov návrhovei komisie a overovateľov zápisnice
a) Volba členov návrhovei komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie týchto poslancov OZ:
p. Kišac, p. Švecové, p. Tokár.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítomn
5
„Za“

5

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin‘ Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna‘ Tokár Stanislav

„Zdržal Sa“
Starosta obce skonštatoval, že poslanci QZ schválili navrhnutých členov návrhovej komisie.
Uznesenie Č. 318/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupitelstva obce Beladice
za dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
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s ch v á lil o
návrhovú komisiu v zloženĺ:
p. Kišac, p. švecová, p. Tokár.
b) Volbu overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za overovateľov zápisnice týchto poslancov OZ:
p. Halásová, p. Miškovič.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítomní
5
5

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

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

Uznesenie Č. 319/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
overovateľov zápisnice v zložení:
p. Halásová, p. Miškovič.

3. Kontrola plnenia uznesení OZ
V rámci tohto bodu pán starosta pripomenul uskutočnené pracovné stretnutie k tematike
sociálneho podniku DREVENICA ako splnený bod a neuskutočnené stretnutie k otvoreniu
územného plánu ako nesplnený bod z predošlých uznesenĺ. Pán Miškovič sa dotazoval na
výsledok riešenia problému so zmluvou s firmou v rámci rekonštrukcie sály obecného úradu
a znĺženie rozpočtu (pán starosta doinformoval, že problém so zmluvou je vyriešený platným
dodatkom k zmluve a podarilo sa aj znížiť rozpočet rekonštrukcie). Pán hlavný kontrolér
doplnil, že vypracuje správu k dodatku k zmluve a k financovaniu a rozpočtovaniu.

Z

Uznesenie Č. 320/2021
21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu o kontrole uznesení a plnení úloh.

4. Stanovisko Finančnej komisie obce Beladice k rozpočtu obce Beladice na rok 2022
Stanovisko predniesol pán Miškovič. Naplánované príjmy obce na rok 2022 predstavujú
hodnotu 819 tis. eur a výdavky obce 672 tis. eur. Upozornil na dotácie pro materskú školu,
školskú jedáleň a školská družinu. Uviedol, že návrh rozpočtu je vyrovnaný, nie je ani kladný
ani záporný. Hlavně zmeny, ktoré uviedol boll: v príjmovej časti navýšenie prĺjmu sumy za
komunálne odpady, zníženie príjmu hodnoty za kanalizáciu, v príjmovej RF (26 tis.)
v kapitálových výdavkoch sú naplánované na bežný chod obce a dofinancovanie sály
obecného úradu. Na dokončenie sály obecného úradu bude nutné siahnuf do rezerv. fondu.
Pán Kišac sa spýtal či by bob možné v rámci rozpočtu nájsť finančně prostriedky (aspoň do 10
tis. eur) na oddychová zónu s ihriskom v miestnej časti Pustý Chotár. Následne pán Tokár
reagoval na neúspešný výsledok podanej žiadosti v rámci výzvy na dotáciu na lnkluzívne
detské ihrisko na Pustom Chotári a na důvod presunu finančných prostriedkov z rezervného
fondu obce. Chýbajúce finančně prostriedky na rezervnom fonde budú do konca roka 2021
vrátené z finančných prostriedkov z podielových danĺ. Pán Tokár je proti tomu, aby sa použilo
26tis. eur z rezer. fondu na dofinancovanie sály obecného úradu. Ďalej sa nešila problematika
financovania nového miestneho rozhlasu v obci, kápa pozemku od pána Kováča na výstavbu
novej MŠ, spoluúčasť na projekte na zateplenie Základnej školy s materskou školou, ktoré nie
sú zatiaľ naplánované v rozpočte obce na budúci rok.
—

liznesenie Č. 321/2021
Z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
Zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v beladiciach
vzalo na vedomie
stanovisko Finančnej komisie obce Beladice k rozpočtu obce Beladice na rok 2022.

5. Stanovisko hlavného kontrolára obce k Rozpočtu obce Beladice na rok 2022
Pán hlavný kontrolór doinformoval poslancov a svojom stanovisku k Rozpočtu obce Beladice
na rok 2022, ktoré je súčasťou príloh tejto zápisnice. Poznamenal, že rozpočet je možné
v priebehu roka dodatkovať. Priniesol pozitívne informácie ohľadom plánovaných príjmov
podielových daní z hospodárskej kalkulačky podielových daní a na záver uviedol, že odporúča
návrh obecnému zastupiteľstvu ako je predložený poslancom schváliť, čo sa týka rezervného
fondu, sumu necháva na uvážení obecného zastupiterstva.

Z

Uznesenie Č. 322/2021
21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu obce Beladice na rok 2022.

6. Návrh Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252,
Beladice na roky 2022-2024
Poslanci prerokovali návrh rozpočtu, kde navrhli upravit v prĺjmovej časti v položke rezervný
fond (-26 tis. eur) a vo výdavkovej časti (-26 tis. eur) položka sála obecného úradu (kultúrny
dom). Na rekonštrukciu sály sa zatiaľ použije 44tis. eur.
Hlasovanie za návrh uznesenia
Vysledok hiasovania;
Prĺtomn I
5
5

________________

„Zdržal sa“

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásnvá Diana, Kišar Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

—

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili rozpočet obce.
Uznesenie č. 323/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
A: $ ch v Ó lil O
Rozpočet obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, Beladice na rok
2022,
B:vzalo na vedomie
Rozpočet obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, Beladice na roky
2023—2024.

7. Plán kontrolnei činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022
Podrobný Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obec je súčasťou príloh zápisnice.

Uznesenie Č. 324/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
za dňa 08.12.2021
Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022.

8. Úprava rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou. Školská 252,
Beladice na rok 2021 na základe skutočnosti k 31.12.2021
Na návrh návrhovej komisie sa poslanci dohodli, že tento bod by bob vhodné presunút na
najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12. januára 2022. Pán
Miškovič vypracuje stanovisko k hospodáreniu obce a k úpravám podľa skutočností na základe
uzávierky roka 2021 (6.-7.janurára 2022), kde skontroluje jednotlivé položky rozpočtu.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prĺtomní
5
„Za“

5

„Proti“
„Zdržal sa“

0
0

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
—

-

Starosta obce skonštatoval, že poslanci QZ schválili presunutie bodu na najbližšie zasadnutie

Oz.
Uznesenie Č. 325/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
$ ch v á lil o
presu nut i e bodu „úprava Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou
školou, Školská 252, Beladice na rok 2021 na základe skutočnosti k 31.12.2021“ na najbližšie
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Beladice (dňa 12. januára 2022).

9. Návrh všeobecného záväzného nariadenia obce Beladice Č. 2/202 1 o miestnych daniach
a miestnom pODlatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Výška poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa nezmenila. Doplnila sa
nová možnosť jednorazového vývozu komunálneho odpadu za poplatok 4 eur (jednorazová
páska).
Hlasova nie za návrh uznesenia:
Výsledok hiasovania:
Prítomnĺ
5
5

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, lokár Stanislav

O
O
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh Všeobecného záväzného
nariadenia obce Beladice č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie Č. 326/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
za dňa 08.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
$ ch v á lil o
Všeobecné záväzné nariadenie obce Beladice Č. 2/20210 miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

10. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Beladice Č. 3/2021 o miestnom
poplatku za rozvoj
Pán starosta predstavil zámer spomínaného VZN. Poplatok za rozvoj bude prepočítaný podľa
sadzby na základe zastavanej plochy jednotlivých stavieb. Finančné prostriedky by napomohli
rozpočtu obce. Poplatok za rozvoj sa vzťahuje pre fyzické aj právnické osoby. V rámci
Nitrianskeho samosprávneho kraja je už len malé percento obcí, ktoré nemajú schválené
takéto VZN.
Návrhová komisia navrhla znížiť sadzbu v článku č. 3 SADZBA POPLATKU, bod č. 1, písmeno a)
stavby na bývanie výška sadzby S EUR za každý aj začatý m2, (z póvodných 10 eur).
—

Hlasovanie za návrh uznesenla:
Výsledok hlasovania:
Prítomní
5
4

„Zdržal sa“

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovč Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter, Švecová Magdaléna,
Tokár Stanislav

—

— Halásová Diana

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili Návrh Všeobecného zéväzného
nariadenia obce Beladice Č. 3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj.
Uznesenie Č. 327/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
Všeobecné záväzné nariadenie obce Beladice Č. 3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj.

11. Rekonštrukcja verejného osvetlenia v obci
Na úvod tohto bodu pán starosta z důvodu nárastu elektrickej energie navrhol rekonštrukciu
verejného osvetlenia v obci. Rekonštrukcia by sa dala financovať róznymi spósobmi, kedy
najvýhodnejším by bob formou leasingu, kedy počas splácania spoločnosti ponúkajú servis
osvetlenia a následnú záruku. lšlo by o výmenu samotných výmenníkov spolu s LED
svietidlami. Obec dostala niekorko ponúk. Celková hodnota projektu by boba cca 110-120 tis.
eur. V rámci diskusie o možnej návratnosti sa poslanci dohodli presunúť tento bod na
najbllžšle mlrnorladne zasadnutie oljeuiélio zdslupileísLvd. Pán sWrosla pripraví konkrétne
návrhy od spoločnostĺ, analýzu ponúk, ktoré obec dostala.

Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítomní
5
„Za“

S

„Proti“

0
Q

„Zdržal se“

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
-

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schváli presunúť tento bod na najbližšie
zasadnutie OZ.
Uznesenie Č. 328/2021
z 21. zasadnutla obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
s ch v á I i I o
presu nut je bodu „proces verejného obstarávania na kompletnú rekonštrukciu
verejného osvetlenia v obci Beladice“ na najbližšie mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Beladice (dňa 12. januára 2022).

12. Žiadost o predíženie nájomnej zmluv‘, nebytových priestorov a odpustenie nájmu
(Kadernĺctvo Mária Ondrišovál
Pán starosta prečĺtal žiadost o predÍženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov a
odpustenie nájmu (Kaderníctvo Mária Ondrišová), ktorá je súčasťou príloh zápisnice. V rámci
diskusie sa poslanci dohodli, že tento bod rokovania sa bude prejednávať na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiterstva, pred ktorým bytová a stavebná komisia obce ešte
prekonzultuje žiadosť s pani Ondišovou. O výsledku bude komisia informovat na zasadnutĺ OZ.
Hiasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hiasovania:
Prítomní
5
„Za“

5

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
I lalásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
-

„Zd ržal sa“

0
Uznesenie Č. 329/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
$ ch v á lil o
presu nut i e bodu „žiadost o predíženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov a
odpustenie nájmu (Kaderníctvo Mária Ondrišová)“ na najbližšie mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiterstva obce Beladice (dňa 12. januára 2022).

13. Navýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce Beladice (o 10% k platu od 01.03.2022)

Hiasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítomní
5
„Za

5

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

„Zdržal sa“
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh uznesenia.
Uznesenie Č. 330/2021
Z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
$ ch v á lil o
navýšenie úväzku hiavného kontrolóra obce Beladice (o 10% k platu od 01.03.2022).

14. Rekonštrukcia budovy Sýpky na komunitné centrum Beladice (Výzva na predkladanie
ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnvch služieb, zariadení
starostlivosti a deU do troch rokov veku dietata a sociálno rávnej ochrany deU a sociálne]
kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-P02-SC211-2021-78)
V rámci diskusie sa nešilo financovanie projektu, projektovej dokumentácie. Výzva je aktuálne
otvorená, obec po vypracovaní chýbajúceho sociálneho aspektu sa může zapojit do 2. kola
výzvy. Celková hodnota projektu je cca 770 tis. eur (spolufinancovanie 5 %). Na obecnom
úrade je k nahlladnutiu kompletný projekt (projektová dokumentácia) spolu so všetkými
stanoviskami. P. Miškovič by bol rád ak by pán starosta v rámci zapájania do projektov
priniesol odprezentovanie projektu formou prezentácie prípadne 3D vizualizácie. V rámci
tohto projektu bola vypracovaná architektonická štúdia, kde sú všetky potrebné informácie
rekonštrukcie sýpky. Poslanci navrhli odprezentovanie projektu a stretnutie s pánom
architektom, pán starosta súhlasil, dohodne na najbližšie zasadnutie OZ stretnutie s p.
architektom.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok blasovania:
Prĺt o m ii
5
„Za „

5

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

.‚

„Zdržal sa“

—-

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili presunutie bodu na najbližšie zasadnutie

Qz.
Uznesenie Č. 331/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
za dňa 08.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
presu nut i e bod u „zapojenie sado výzvy na predkladanie Ž0NFP na podporu
poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch
rokov veku dietata a sociálnoprávnej ochrany deU a sociálnej kurately v zariadeniach na
komunitnej úrovni, (kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78) a 5% spolufinancovanie na
Rekonštrukcia budovy Sýpky na komunitné centrum Belaclice“ na najbližšie mimoriadne
zasadnutie obecného zastupitel‘stva obce Beladice (dňa 12. januára 2022) za účasti
prizvaného p. architekta projektu.

1S.Rózne
A: Správa o plnení PHRSR obce Beladice za r. 2020
Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beladice za rok
2020, ktorú obec predkladá každoročne Regionálnej rozvojovej agentúre.
Iiznesenie Č. 332/2021
21. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
Správu o pinem I‘HRSR obce Beladice za r. 2020.
Z

B: lnformácla o aktuálnom stave projektu: „Knižnica Beladice ‚.Modernizácia a
zabezpeČenie materiáino-technického vybavenia knižnice za účelom ochrany zdravia
obyvateľov Beiadíc“
-

Pán starosta doplnil, že ide o dokúpenie technického vybavenia (napr. počítače,
dataprojektor atd.) a materiálneho vybavenia (nábytok) knižnice.
Iiznesenie Č. 333/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomle
informáciu o podaní žiadosti o poskytnutle nenávratného finančného príspevku (dila
25.11.2021) projektu: „knižnica Beiadice „Modernizácia a zabezpečenie materiálno
technického vybavenia knižnice za úČeiom ochrany zdravia obyvaterov Beladíc“ v rámci
výzvy od Ministerstva kuitúry v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu o
dotáciu na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou
COVID 19 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (kód výzvy: IROP-P07-SC-77-2021-75).
.

—

C: lnformácia o aktuálnom stave projektu ~lnkluzĺvne detské ihrisko v obci Beladice“
Pán poslanec Tokár opäť reagoval na neúspešný výsledok podanej žiadosti v rámci výzvy na
dotáciu na lnkluzívne detské ihrisko na Pustom Chotári.
tjznesenie Č. 334/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupiteľslvo v Beidditiath
vzalo na vedomie
informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie (zo dila 03.08.2021) na podporu plnenia
funkci‘ rodiny na lnkluzívne detské ihrisko v obci Beladice v rámci výzvy od Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej hodnote 56000 eur, informáciu O výzve na
dopinení žiadosti a výsledku podania žiadosti.

D: lnformácja o aktuálnom stave proiektu ~Materská škola Beladice

—

prístavba“

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 29.10.2021.
Posledným krokom je odkúpenie pozemku od pána Kováča.

Uznesenie Č. 335/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupitelstva obce Beladice
za dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (dňa
29.10.2021) projektu: »Materská škola Beladice prístavba“ v rámci výzvy od Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Integrovaného regionálneho
op~račného programu od Európskeho fondu regionálneho rozvoja o dotáciu Lahšĺ prístup
k efektívnym a kvalitneišim verejným službám na zvýšenie hrubej zaškolenosti detĺ
materských škól na výstavbu nove‘ MŠ vedra aktuálnej MŠ Beladice Velké Chrašťany (kód
výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67)
—

—

.

E: žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2022 gre Kynologický klub
Beladice, o.z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2022 pre Kynologický klub Beladice,
o.z. v hodnote 800,- eur.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hiasovania:
Prítom ní
5
„Za“

„Zdržal

5

Sa“

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili presunutie bodu na najbližšie zasadnutie
07.

Z

tjznesenie Č. 336/2021
21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
zo dňa 08.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
finančný prĺspevok z Rozpočtu obce Beladice v roku 2022v hodnote 800,- eur pre
Kyiiolo~kký klub Beladlce, o.z.

F; Návrh na doplnenie dodatku Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice Č. 3/2019
o verejnej kanalizácií a odvádzaní odpadových vád verejnou kanalizačnou sieťou
Zámer ad poslancov obce Beladice na doplnenie dodatku Všeobecne záväzného nariadenia
obce Beladice č. 3/20190 verejnej kar‘alizácií a odvádzaní odpadových vád verejnou
kanalizačnou sieťou. Poslanci navrhli, aby deti do veku 3 rokov života bali oslobodené ad
poplatku za odvádzanie odpadových vád.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prĺtomní
5
„Za“

5

Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav
Halásová Diana, Kišac Martin, Mgr. Miškovič Peter,
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

„Zdržal sa“
Uznesenie Č. 337/2021
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice
ZO dňa 08.12.2021
Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
s ch v á I i I o
zámer návrhu na dopinenie dodatku Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č.
3/2019 o verejnej kanalizácií a odvádzaní odpadových vád verejnou kanalizačnou sjetou.

16. Diskusia
V rámci diskusie sa nešili nasledovné podnety a témy:
P. Miškovič: plánovaný rozsah novej kuchynky v rámci rekonštrukcie sály obecného
úradu (p. starosta: nová kuchynka v rámci rekonštrukcie sály obecného úradu bude
slúžiť len na jednoduché ohrievanie jedál a prípravu studených jedál),
P. Miškovič: možné rozšírenie kapacity sály obecného úradu a odstránenie priečky
(p. starosta: z dóvodu statiky nie je možné odstránenie priečky),
P. Miškovič: stav opravy/podania žiadosti na opravu cestnej komunikácie v smere
z Pustého Chotára na Ri (p. starosta: v súčasnosti ešte nie je podaná žiadosť),
P. Miškovič: problém s vyčistením toku Drevenice (p. starosta: oslovil kompetentných
s odpoved‘ou, že na dané nemajú financie),
P. Miškovič; stav zamerania chodníkov od kruhového objazdu smerom na Pustý
Chotár (okruh výstavby chodníkov zahřňa obstaranie certifikovaného projektanta,
vypracovanie projektovej dokumentácie a následné finančné pokrytie výstavby),
P. Tokár: výrub dreviny na cintoríne vo Veľkých Chrašťanoch (obec dá vypracovať
odborný posudok na zdravotný stav dreviny),
P. Tokár: pretrvávajúci problém s ČOV Beladice (v súč. je pripravený projekt na
kompletnú rekonštrukciu ČOV-Beladice, čaká sa na výzvu z MVŽPSR).
-

.

.

.

.

.

-

17. Záver
Na záver sa pán starosta pod‘akoval všetkým prĺtomným a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice: p. Miškovič
p. Halásová
ZapRala:

p. Chrenovs
*

PhDr. Mário Záčik
starosta obce
V Beladiciach, dňa 08.12.2021

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ROZPOČTU OBCE BELADICE NA ROK 2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
obce Beladice na rok 2022
V zmysle ~ i8f ods. 1. písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady
o obecnom zriadení v z.n,p. predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu (ďalej len »návrh rozpočtu“).
A. VÝCHODISKA‘ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri
spracovaní
odborného stanovisku
som
predloženého návrhu rozpočtu z dvoch hľadisk:
1.

vychádzal

z

posúdenia

ZákonnosťDredloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom Č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.
Návrh rozpočtu zohl‘adňuje aj ustanovenia zákonov:
. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
kornunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p
. č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
ůzemnej samospráve a o zmene a dopineni niektorých zákonov v z.n.p.
. č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami
obce.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Beladice

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spósobom
na úradnej tabuli
obecného úradu v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dM pred jeho
schváleníni v súlade s ~ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej
rady o obecnom zriadení v z. n. p.
-

2. Metodická surávnosťDredloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2020 bol spracovaný podia rozpočtovej klasiflkácie v súlade s
Opatrením MF SR z 9.júna 2021 č. MF-oo5799-2o21- 421, ktorým sa mení
a doptňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF-o10175-2004-42,
ktorým sa ustanovuje druhová klasiiikácia, organizačná klasilikácia a
ekonomická klasiňkácia rozpočtovej klasiflkácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
f-Ilavný kontrolór obce Belaciice

Mgr. Ján Veteráni

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ROZPOČTU OBCE RELADICE NA ROK 2022

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024.
Návrh rozpočtu na rok 2022 je predložený na schválenie v rozsahu podl‘a ustanovenia
* 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ktorý ustanovuje že: »Rozpočet obce
sa vnútorne členení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c) flnančné operácie.
Obec si t‘ súlade s ustanovením ~ 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidláeh územnej samosprávy a o zmene a dopineni
niektorýeh zákonov v z.n.p. neuplatňuje programový rozpočet.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia obce v minulých
rokoch, očakávaný vývoj hospodárenia obce za rok 2021 a predpokladané
rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov územnej samospráve na rok 2022. Na
základe zhodnotenia reálneho napinenia rozpočtu príjmov, prikročila obec k
zostaveniu návrhu rozpočtu.
C. CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Roznočet na rok 2022
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 na úrovni hlavných
kategórií ekonomickej klasiflkácie. Po rekapitulácií jednotlivých kategórií predložený
rozpočet predstavuje nasledovné objemy:
Bežný rozpočet
Bežné príjmy celkom

1148 040

Bežné výdavky celkom

1 057 517

+

prebytok, —schodok

+90 523

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy celkoin

o

Kapitálové výdavky celkoni

70 000

± prebytok, —schodok

-70 000

Finančné operácie
Príjmy

26000

Výdavky

46

± prebytok, —schodok

-20 523

Hlavný kontrolór obce Belaciice

523

Mgr. Ján Veterání

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ROZPOČTU OBCE BELADICE NA ROK 2022

Rozpočet celkom
Bežné + kapitálové príjmy
Bežné + kapitálové výdavky

1148 040
1 127 517

Rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu

20 523

Finančné operácie
Celkový rozpočet

-20 523

Všetkyprfjmy spolu:

1174 040

1174040

Všetky výdavky spolu:
Poznámka: Obec prijem:

1174040

/ obec 672 820 + ZŠ

1148 040+26 000

501 220/

R$,

Obec výdavky: bežné 556 297
kapitálové

70000

jin. operácie 46523
ZŠ÷MŠ výdavky : bežné

501 220

Viacrpčný rozpočet
Návrh viacročného rozpočtu je spracovaný podl‘a ~ g zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p
Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s ~ 10 ods. 3 uvedeného zákona
v ělenení hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie pil rešpektovaní ustanovenia ~ 9
ods. 3 tohto zákona. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na
nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Viacročný rozpočet
rešpektuje vývoj príjmov a na to nadväzujúcu tvorbu finančných zdrojov. Tomu je
podriadené aj čerpanie výdavkov pri zabezpečení vyrovnaného rozpočtového
hospodárenia počas nasledujúcich rozpočtových rokov.
D. ZHRNUTIE A LiVER
Návrh rozpočtu obce na rok 220 s výhl‘adom na roky 2021-2022 je spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so všeobecne záväznými
nariadeniami Obce Beladice. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a
dostatočnom rozsahu. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 je zostavený ako
vyrovnaný. Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanovením ~ to ods. 7
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidiách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p..
VZHLADOM K TOMU. ŽE OBEC PM ZOSTAVOVANÍ ROZPOČTU V PRÍJMOV&J
ČASTI POČÍTA S PODIELOM VÝNOSU DPFO NA ROK 2022 VO VYŠKE 515 000.Hlavný kontrolór obce Belaclice

Mgr. Ján Veteráni

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ROZPOČTU OBCE BELADICE NA ROK 2022

EUR. JE TU ALE PRIESTOR NA TO. ŽE ROZPOČET BUDE PM DODRŽANÍ PLÁNU
V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ VYKAZOVAt PREBYTOK. UVEDENÉ
TVRDENIE OPIERAM O PROGNÓZU RRZ. KFORÁ PREDPOKLADÁ PRÍJEM
Z VÝNOSU DPFO NA ROK 2022 VO VYŠKE 604 684.- EUR Čo PREDPQKLADA
ROZDIEL VO VÝŠKE 8~ 68‘i,- EUR.

Podľa ~ ii ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady
o obecnom zriadení v z.n.p. je obecnému zastupiteľstvu v rámci
rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené sehvaľovať
rozpočet obce a jeho zmeny.
Na základe uvedeného odporúčain poslancorn obecného zastupitePstva:
i.

Návrh rozpočtu na rok 2022 schválil! a

2.

Návrh rozpočtu na roky 2023

—2024

zobrať na vedomie.

22.11.2021

Mgr~‘Jár%ráni
Mavný !ont~‘3lór

Hlavný kontrolár obce Beladice

Mgr. Ján Veteráni

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE BELADICE NA I. POLROK 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Beladice na I. polrok 2022
V súlade s ustanovením ~ i8f ods. 1 písm. b) zákona NR SR Č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu
v Beladiciach Návrh plánu kontrolnej Činnosti na I. polrok 2022.
Kontrolná činnosť v I. poiroku 2022 bude zameraná na kontrolu plnenia úloh
obce v zmysle * t8d ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona Číslo 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov, kontrola vnútorných veci obce podľa ~ 4 ods. 3 zákona číslo
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom číslo 357/2015 Z. z.
o flnančnej kontrole a vnútornom audite, a v zniysle VZN obce Beladice a ďalších
všeobecne záväzných predpisov SR.
Kontrolná činnosťna I. poirok 2022:
i) Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k závereČnému účtu obce za rok 2021,
2)

Kontrolná činnosť na žiadosť obecného zastupitcľstva, poslancov a občanov obce,

3) Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej Činnosti,
4) Spracovanie roČnej správy o kontrolnej činnosti.
Ďalšie Činnosť hlavného kontrolóra:
Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva
• Spolupráca s mými štátnyrni a samosprávnyrni orgáiuni
• Zvyšovanie odbornosti a vedomostí na základe novoprijatých právnych predpisov
.

V Beladiciach dňa

19.11.2021

Mgr. Ján Veteráni v.r.
Hlavný kontrolór obce Beladice

Hlavný kontrolár obce Beladice

Mgr. Ján Veteráni
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Beladice 25. októbra 2021

Žiadosť ~ predÍženic nájomncj zmluvy a odpustenje náimu

Dolu podpísaná Mária Ondrišová~ b:

~ladice Vás týmto žiadarn

o predÍženie nájomnej zmiuvy nebytových priestorov,
Na základe oznámenia o zápočte do nájmu nakoľko jeho trvanieje na osem rokov t. j. od roku
2015 do 2023 Vás žiadam o odpustenie

nájmu.

Za kladné vybavenie vopred ďakujem.
PRÍ LOMA:
Oznámenie o zápočte do nájmu

