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Z á p i s n i c a  

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

konaného 12.01.2022 
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Zápisnica  
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beladiciach 

 
Dátum konania:  12.01.2022 
 
Prítomní:   PhDr. Mário Žáčik, starosta obce 
 
Poslanci: Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, 

Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján Švecová 
Magdaléna, Tokár Stanislav 

 
Ospravedlnení :   -  

     

Ďalší prítomní:  Mgr. Veteráni Ján – hlavný kontrolór 

Mgr. Chrenová Alena –  zapisovateľka 

      

 

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 na zasadnutí, ktoré sa 

uskutočnilo v budove Knižnice obce Beladice. Podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 9 

poslancov OZ z celkového počtu 9 poslancov. OZ je uznášania schopné. Program (s 

pozvánkou) bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle obce.  

 

Program :  

 

 

1. Otvorenie, prezentácia a schválenie programu  

2. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Úprava rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, 

Beladice na rok 2021 na základe skutočnosti k 31.12.2021 

5. 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 dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a 
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sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-

2021-78) 

6. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov a odpustenie nájmu 

(Kaderníctvo Mária Ondrišová) 

7. Rôzne 

A: Informácia o dofinancovaní projektu MŠ Beladice – prístavba  

 B : Predstavenie projektu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov z 
 Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Základnú školu s materskou školou, 
 Školská 252, Beladice 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

Doplnené body do rokovania obecného zastupiteľstva: 
- Stanovisko Finančnej komisie obce Beladice k úprave Rozpočtu obce Beladice a Základnej 
školy s materskou školou (ako súčasť bodu č. 4) 
-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 dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v 
zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78) ako bod č. 5. 
-Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov a odpustenie nájmu 
(Kaderníctvo Mária Ondrišová)  ako bod č. 6. 
-Rôzne: ako bod č. 7. 
 A: Informácia o dofinancovaní projektu MŠ Beladice – prístavba  
B : Predstavenie projektu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Základnú školu s materskou školou, Školská 
252, Beladice. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 9 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 9 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Navrhnutý program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie č. 338/2022 
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 12.01.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
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s ch v á l i l o  
program zasadnutia OZ. 
 
2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
a) Voľba členov návrhovej komisie 
 
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie týchto poslancov OZ: 
p. Méres, p. Švecová, p. Tokár.   
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 9 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 9 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili navrhnutých členov návrhovej komisie. 
 

Uznesenie č. 339/2022 
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 12.01.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o  
návrhovú komisiu v zložení:  
p. Méres, p. Švecová, p. Tokár.   
 

b)  Voľbu overovateľov zápisnice 

 

Starosta navrhol za overovateľov zápisnice týchto poslancov OZ: 
p. Slováková, p. Homolová. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 9 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 9 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice. 
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Uznesenie č. 340/2022 
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 12.01.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o  
overovateľov zápisnice v zložení: 
p. Slováková, p. Homolová. 
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3. Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

V rámci tohto bodu pán starosta pripomenul body, ktoré sa presunuli  z posledného obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 08.12.2021:  (úprava rozpočtov, rekonštrukcia budovy Sýpky na 

komunitné centrum Beladice (zapojenie sa do výzvy), žiadosť od Kaderníctva Mária Ondrišová) 

a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Na plnení uznesenia rekonštrukcie verejného osvetlenia 

sa pracuje, z toho dôvodu sa bod presunie na najbližšie konajúce sa zasadnutie OZ.  

 

Uznesenie č. 341/2022 
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 12.01.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
v z a l o    n a     v e d o m i e 
informáciu o kontrole uznesení a plnení úloh. 
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4. Úprava rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, 
Beladice na rok 2021 na základe skutočnosti k 31.12.2021 
 
Za finančnú komisiu obce predniesol stanovisko p. Miškovič. V krátkosti zhrnul predbežné 
hodnotenie hospodárenia obce za r. 2021.  Finálny výsledok hospodárenie obce bude známy 
až v máji r. 2022, v rámci záverečného účtu. Obec plánovala príjem na r. 2021 cca 933 tis eur 
a cca 352 tis. eur (ZŠ), spolu 1 285 tis. eur. V skutočnosti obec obdržala 1 223 tis. eur (v rámci 
toho ZŠ – 408 tis. eur). Spolu 1 630 tis eur. V rámci príjmov pripomenul položky ako sú dotácia 
na Zberný dvor (+140tis. eur), podielové dane (navyše +70 tis eur), nájomná zmluva 
s REDBONE (+25 tis. eur), dotácia na VPP pracovníkov a terénneho pracovníka zo štátu (+25 
tis. eur), predaj pozemku pre sestry Furdové (+16 tis. eur), testovanie COVID-19 (+14 tis. eur). 
Na základe hodnôt príjmov a výdavkov obec hospodárila záporne (približne -56 tis. eur). 
V rámci obecných výdavkov uviedol položky rozpočtu ako sú: odpadové hospodárstvo (-45 tis. 
eur), obecné záležitosti (-31 tis. eur), rozvoj obce (-9 tis. eur), ČOV (-5 tis. eur), všeobecná 
pracovná oblasť (-12 tis. eur), cestná doprava (-4 tis. eur) a iné. Následne priblížil podrobnejšie 
najviac prečerpané položky rozpočtu. Najväčšia položka predstavuje odpadové hospodárstvo, 
ktorým dôvodom je zvýšená tonáž odvezeného komunálneho odpadu z obce.  Na konci uviedol 
za finančnú komisiu, že obec prečerpala svoje plánované finančné prostriedky. P. Miškovič 
navrhuje na každej schôdzi po schválení akejkoľvek investície, odsúhlasiť si a poznačiť 
rozpočtové opatrenia (nahlásené a odsúhlasené poslancami). Navrhuje bod úprava rozpočtov 
schváliť.   
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: úpravu Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s 
materskou školou, Školská 252, Beladice na rok 2021 na základe skutočnosti k 31.12.2021. 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 9 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Švecová Magdaléna, Tokár 
Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 2 Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh uznesenia.  
 

Uznesenie č. 342/2022 
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 12.01.2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o  
úpravu 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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5. 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 dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78) 
 
Na úvod tohto bodu pán starosta zmienil rád úkonov, ktoré predchádzali vybavovaniu 
stavebného povolenie, ktoré je aktuálne už vydané. Po odsúhlasení poslancami odovzdal slovo 
p. architektovi projektu Ing. arch. Kačalovi, ktorý priblížil zámer projektu. Pán starosta si spolu 
s pánom Tokárom uzrejmili sumy finančných prostriedkov, ktoré boli už použité na realizáciu 
projektu.  Celková suma projektu rekonštrukcie sýpky má stanovená sumu 563 tis eur s DPH +  
vnútorné vybavenie na cca 50 tis. eur. Výzva bude pre obce otvorená na prelome 
februára/marca r. 2022. Pán Miškovič sa dotazoval odpovede či je možné ešte zasahovať do 
navrhnutej PD projektu (ohľadom možnej zmeny okien, absencie výťahu, atď.). 
Spolufinancovanie obce na projekte rekonštrukcie sýpke je 5% (čo predstavuje sumu približne 
28 tis. eur). Pán architekt doplnil informácie k zámeru revitalizácie parku. Celková cena 
revitalizácie parku ešte nie je určená. Pán poslanec Méres mal pripomienku či je nutné v rámci 
projektu revitalizácie parku rušiť asfaltovú plochu pri obecnom úrade, prípadne bude 
zapracovaná do návrhu. Pri úspešnom podaní a schválení žiadosti o dotáciu by realizácia 
projektu rekonštrukcie sýpky bola možná až v r. 2023.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: rekonštrukciu budovy Sýpky na komunitné centrum 
Beladice a zapojenie sa do (Výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových 
a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, 
kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78) a 5% spolufinancovanie.   
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 9 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 7 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Mgr. 
Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján Švecová 
Magdaléna, 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 2 Ing. Méres Juraj, Tokár Stanislav 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh uznesenia.  
 

 
Uznesenie č. 343/2022 

z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 12.01.2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v a ľ u j e 
rekonštrukciu budovy Sýpky na komunitné centrum Beladice a zapojenie sa do (Výzvy na 
predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, 
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zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78) 
a 5% spolufinancovanie.   
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6. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov a odpustenie nájmu 
(Kaderníctvo Mária Ondrišová) 
 
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov a odpustenie nájmu je 
súčasťou tejto zápisnice. Pán starosta priblížil poslancom detaily žiadosti pani Ondrišovej.  Po 
návrhu p. Tokára sa spoločne poslanci dohodli predĺžiť nájomnú zmluvu ešte o 3 roky a 4 
mesiace.   
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov o 3 roky 
a 4 mesiace  pre (Kaderníctvo Mária Ondrišová).  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 9 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Za“ 9 Halásová Diana, Homolová Iveta, Kišac Martin, Ing. Méres 
Juraj, Mgr. Miškovič Peter, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján 
Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

 
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh uznesenia.    

 
Uznesenie č. 344/2022 

z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 12.01.2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
s ch v á l i l o  
predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov o 3 roky a 4 mesiace  pre (Kaderníctvo 
Mária Ondrišová).  
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7. Rôzne:  
 
A: Dofinancovanie projektu MŠ Beladice – prístavba 
 
Pán starosta informoval o aktuálnom stave podanej žiadosti o NFP projektu MŠ Beladice – 
prístavba a vzhľadom na aktuálny nárast cien energií a spotrebného materiálu dôjde 
k navýšeniu rozpočtu projektu. Predbežne stanovená suma projektu je stanovená na 660 tis. 
eur s DPH plus vnútorné vybavenie.  Pán Tokár sa dotazoval, či bol už pozemok kúpený od p. 
Kováča. V súčasnosti je s pánom Kováčom uzavretá zmluva a budúcej kúpnej zmluve. Možná 
realizácia projektu pri uspení vo výzve je až v r. 2023.  
 
 

Uznesenie č. 345/2022 
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 12.01.2022 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
v z a l o    n a     v e d o m i e  
informáciu o dofinancovaní projektu MŠ Beladice – prístavba pri narastajúcich cenách prác 
a stavebného materiálu je potrebné riešiť dofinancovanie projektu vo výške cca 100-tisíc eur. 
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7. Rôzne:  
 
B : Predstavenie projektu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Základnú školu s materskou školou, Školská 
252, Beladice. 
 
Pán riaditeľ školy v krátkosti predstavil projektovú dokumentáciu a rozpočet spomínaného 
projektu. Krycí list rozpočtu je vyčíslený na 382 tis. eur s DPH. Do výzvy sa škola 
pravdepodobne zapojí do júna 2022, po uspení vo výzve by sa projekt zrealizoval v priebehu 
budúceho roka.  
 
 

Uznesenie č. 346/2022 
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 12.01.2022 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
v z a l o    n a     v e d o m i e  
informáciu o projekte v rámci zapojenia sa do výzvy od Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o dotáciu na zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre 
Základnú školu s materskou školou, Školská 252, Beladice na zateplenie budovy základnej 
školy (kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Diskusia

V rámci diskusie sa nešili nasledovné podnety a témy:
- P. švecová: aktuálny stav realizácie položenia optických káblov (pokladka ide

podra plánov),
- p. Miškovič: spísal rozpočtové opatrenia do najbližšieho OZ (napr. odkúpenie

pozemku p. Kováč, nový miestny rozhlas, projekt revitalizácie parku, PD projektu
MŠ Beladice — prístavba, pokladka dlažby v základnej škole, dofinancovanie
rekonštrukcie sály obecného únade, rekonštrukcia verejného osvetlenia),

- p. Kišac: možnosť nájsťfinančné prostriedky na vybudovanie ihriska na Pustom
Ch otá ni,

- p. Homolová: dotaz na p. niaditeľa školy — důvod zatvorených prevádzok škólok od
v týždni od 3. januára 2022 (nutné čerpanie dovolenky učiteliek),

- p. Homolová: dotaz na dobu zmenených otváracích hodín na obecnom úrade
(pohyblivá obedná prestávka),

- p. Homolová: dotaz na prepadávajúci sa chodník (na Nitrianskej ulici),
- p. Homolová: problematika zväčšenia sály obecného úradu (návrh stretnutia za

účasti poslancov, projektanta a stavebného dozoru),
- p. Tokár: citoval z článku časopisu DREVEN ICE k chodníkom v obci,
- p. Tokán: dotaz na dÍžku zazmluvnenosti s obecným právnikom
Poznámka: počas diskusie p. hlavný kontrolór a p. Slíž odišli zo zasadnutia OZ
- p. Kišac: dotaz na novú rekonštrukciu obecného rozhlasu (v niektorých častiach

obce zlá počuternosť),
- p. Miškovič: dotaz na projekt rekonštrukcie sály obecného úradu (možnosť zväčšit

vefl‘osť sály) dohodnút stretnutie s projektantom, realizátorom a stavebným
dozorom za účasti poslancov a starostu obce

Z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce bol vyrobený zvukový záznam.

9. Záver

Na záver sa pán starosta pod‘akoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteYstva.

Overovatelia zápisnice: p. Homolová
p. Slováková

Zapísala: p. Chrenová

áni~ Žáčik
starosta obce

V Beladiciach, dňa 12.01.2022


