
Zápisnica

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice
konaného 25.08.2021



Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiterstva v Beladiciach

Dátum konania: 25.08.2021

Prítomní: PhDr. Mário Žáčik, starosta obce

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

Ospravedlnení: Homolová Iveta - PN

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

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1.

1. Otvorenie a prezentácia zasadnutia Obecného zastupiterstva. schválenie programu
zasadnutia OZ

Starosta obce PhDr. Mário Žáčik otvoril rokovanie zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Beladiciach, privital pánov poslancov obce a ostatných prítomných na
zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v budove Knižnice obce Beladice. Podľa prezenčnej listiny
balo prítomných 8 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.
Pani poslankyňa p. Homolová sa ospravedlnila z rokovania, nakoliw je dlhodobo PN a pán
poslanec Kišac, ktorý sa omeškal, sa pripojil do schódze pri čítaní programu.

Program:

1. Otvorenie, prezentúcia a schválenie programu
2. Vofba overovoteľov zápisnice a členov návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Návrh Všeobecne závdzného nariadenia obce Beladice č.1/2021 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na územní obce Beladice
5. Návrh Dodatku č. I k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice Č. 5/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
6. Prevódzkový poriadok Zberný dvor Beladice
7. Výzva na otvorenie Územného plánu obce Beladice



8. Žiadosť o poskytnu tie dotácie na podporu plnenia funkci! rodiny (lnkluzívne detské
ihrisko)
9. výstavba nového obecného rozhlasu
.10. Založenie sociólneho podniku Drevenico
11. Návrh na zapojenie sa do výzvy od Ministerstva kultúry v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu o dotáciu na podporu udržatefnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COWD — 19
12. Návrh na zapojenie sa do výzvy od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o dotáciu na zn!ženie
energetickej náročnosti verejných budov
13. Návrh na zapojenie sa do výzvy od Ministerstva investici‘, regionálneho rozvoja a
informotizácie SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
o dotáciu na zvýšenie hrubej zaškolenosti det‘ materských škól (rekonštrukcia Mš)
14. Návrh na hospodársku súťaž na odpredaj pozemku (Pustý Chotár)
15. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce od p. Kováča (pri MŠ Beladice velké
Chrašt‘any)
16. Financovanie rekonštrukcie sóly Obecného úradu Beladice
17. Volba velitelé 0HZ Beladice
18. Rózne:

A. lnformácia o výsledkoch auditu obce Beladice za rok 2020
B. lnformácia o výsledkoch podania žiadosti a poskytnutie podpory formou dotácie v rámci
činnosti CS: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložitelných komunáinych odpadov na projekt Predchádzanie
vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beladice
C lnformácio o aktuálnom stave projektu „Sýpka, Velké Chrašfany“
D. lnformácia a aktuálnom stave projektu,, W,fi pre Teba“
E Zakúpenie kosočky v hodnote 5 500,- eur
F. Odpredaj kosačky značky STIGA
G. Sýpka M. Chrašťany (J. Méres)

19. Diskusia
20. Záver

Ďalšie doplnené body rokovania obecného zastupiteľstva:

- Do Bodu Rózne 18H: žiadosť o finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev farnosť
Beladice-Vellé Chrašťany,

- Do Bodu Rózne 18‘: žiadosť o finančný prispevok pre Obecný športový klub Beladice
Do Bodu Rózne 1W: žiadosť a odkúpenie budovy a pozemku vo vlastníctve obce
Beladice pre Denisa Tokára — Cukrareň — Vinotéka.

Hlasovanie za návrh uznesenia:

Výsledok hiasovania:
SPrítomn Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.

Miškovič Peter, Mgr. Slováková Lubica, Slíž Ján, Švecová



Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
program zasadnutia OZ.

Magdaléna, Tokár Stanislav

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

2. Volba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
a) Volba členov návrhovej komisie

Starosta navrhol za čtenov návrhovej komisie týchto poslancov OZ:
p. Kišac, p. Méres, p. Miškovič.

Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania
Prítomn

„Za“

8

8

Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. MéresJuraj, 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

Uznesenie Č. 282/2021
Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
návrhovú koniisiu v zložení:
p. Kišac, p. Méres, p. Miškovič.

8

„Zdržal sa“
Navrhnutý program rokovania bol schválený.

Uznesenie Č. 281/2021
Z 19. Zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

ZO dňa 25.08.2021

„Zdržal sa“
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili navrhnutých členov návrhovej komisie.



b) Volbu overovateľov zápisnice

Starosta navrhol za overovateľov zápisnice týchto poslancov OZ:
p. Halásová, p. Tokár.

Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:

Uznesenie Č. 283/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á I i I o
overovaterov zápisnice v zložení:
p. Halásová, p. Tokár.

Prítomní 8

8„Za“

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



3. Kontrola plnenia uznesenĺ OZ

V rámci tohto bodu rokovania pán starosta poznamenal, že žiadny bod z predchádzajúceho
zasadnutia OZ sa nepresúval na toto zasaclnutie.

liznesenie Č. 284/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

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



4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č.1/2021 o nakladaní
s komunálnymi odgadmi a drobnými odpadmi na územní obce Beladice

Pán starosta na úvod pripomenul že návrh VZN bob vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený
na internete pred schválením v Beladiciach: 10.08.2021 do: 24.08.2021. Dátum lehoty na
pripomienkovanie do: 24.08.2021 a vysvetlil důvod návrhu VZN (zriadenie nového Zberného
dvora Beladice). V návrhu sa doplnili niektoré body či články (Č. 3, 12, 15, 17, 18 a 19).

Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítomní 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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci QZ schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia
obec Beladice Č. 1/2021.

Uznesenie Č. 285/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á I I I o
Všeobecne záväzné nariadenia obce Beladice Č.1/2021 a nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými odpadmi na územní obce Beladice.

8

„Zdržal sa“



5. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice Č. 5/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Pán starosta poznamenal, že dóvodom dodatku k platnému VZN obce Beladice Č. 5/2020 je
zriadenie nového Zberného dvora. Doplnil sa článok Č. 14: Miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bod b) odpady, ktoré je možné odovzdať na Zbernom
dvore Beladice (tzv. sadzobník pre skupiny: fyzické osoby, právnické osoby a podnikateľov).

Hlasovanie za návrh uznesenia
Výsledok hiasovania: __________________________________________________

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

Prítomní 8

8„Za“

„Zdržal sa“

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili návrh dodatku č. 1 k všeobecne
záväznému nariadeniu obec Beladice Č. 5/2020.

Uznesenie Č. 286/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
Dodatok Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice Č. 5/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.



6. Prevádzkovt poriadok Zberný dvor Beladice

Prevádzkový poriadok je povinný dokument pre budúci novozriadený Zberný dvor Beladice.

Hiasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok blasovania: _____________________________________________________
Prítomn 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

Uznesenie Č. 287/2021
Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
Prevádzkový poriadok Zberný dvor Beladice.

8

„Zdržal sa“

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili prevádzkový poriadok.



7. Výzva na otvorenie Územného piánu obce Beladice (ÚPO)

Územný plán je možné za zákona otvoriť lx do roka. lšlo by o zmeny a dopinky pod číslom 2.
Je potrebné schválit dobu podania žiadostí a zaradenie pozemkov do územného piánu obce,
ktoré sa budú prediskutovávať a komisiu v navrhovanom ziožení. Pán starosta navrhoi
komisiu v zložení: stavebná a bytová komisia, samotný starosta obce, zástupca starostu, pán
Ing. Arch. Mizia (tvorca ÚPO) a za obyvateľov p. Alfréd Boďo. Po spoločnej dohode poslancov
sa dohodli na dobe podania žiadostí o zaradenie pozemkov ad verejnosti do územného plánu
obce do 28.02.2022 z póvodného 31.12.2021, na financovaní: nový územný plán budú
financovať v plnej miere tí, ktorí chcú zapracovať dané zmeny v ÚPO a budú úspešní Po
posúdení komisiou. Komisia do najbližšieho zasadnutia OZ pripraví kritériá, (podmienky
a krúč na financovanie a mé) ktoré musí daná žiadosť/návrh do zaradenia pozemku do
ÚPO spíňať, ktoré sa taktiež budú riešiť na zasadnutí OZ. Pán poslanec Kišac navrhol, aby
obec prijala VZN, kde bude presne stanovená rozloha (m2) zastavanosti. Na čo pán starosta
odpovedal, že koeficient zastavanosti pre každú čast obce je uvedený v aktuálnom UPO,
každopádne pripraví do najbližšej schódze možný návrh VZN. Pán starosta zvolá schódzu
komisie k danej problematike. Pán hlavný kontrolór odporučil nasledovný proces: zozbierať
žiadosti, na základe podnetov vypracovat istý zámer, zakreslit zámer, dat zámer na
posúdenie na okresný úrad (aby to bob priechodné) a postupovat ďalej podľa výsledkov,
poznamenal tiež, že nie je nevyhnuté mať kritériá už teraz.

Hiasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania: __________________________________________________
Prítomní 8 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci schválili návrh uznesenia.

IJznesenie Č. 288/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

za dňa 25.08.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
A: s ch v á lil o (jednohlasne)
návrh výzvy na otvorenie územného plánu obce Beladice: Zmeny a dopinky Č. 2,
B: schválilo Gednohlasne)
dobu podanie žiadostí a zaradenie pozemkov ad verejnosti do územného plánu obce do
28.02.2022,
C: S ch v á lil o (jednohlasne)
komisiu na posúdenie a vyhodnotenie žiadostív zložení:

8

„Zdržal sa“



-stavebná a bytová komisia (Homolová Iveta, Halásová Diana, Méres Juraj Ing.),
-starosta obce (Žáčik Mário PhDr.),
-zástupca starostu (Slíž Ján),
-Boďo Alfréd (za obyvateľov),
-Mizia Peter, Ing. arch.,
-Kišac Martin (poslanec OZ).



8. žiadosť o poskvtnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny (Inkluzívne detské
lhrisko — Pustý Chotár)

Pán starosta odovzdal slovo p. Tokárovi, predstavil zámer žiadosti o poskytnutie dotácie na
detské ihrisko, ktorívyzerá ako lod‘s róznymi atrakciami, spolu s pieskoviskom a altánkom.
Prvý návrh na umiestnenie ihriska je na Pustom Chotári za pohostinstvom, ktoré je
zatvorené, druhý návrh tesne pod budovou bývalej školy na Pustom Chotári, kde by sa dalo
vybudovať aj parkovisko. Spoluúčasť je 10%. Suma pri maximálnej dotácií je 56 tisk eur.
Obec vyberá zhotoviteYa diela ihriska prostredníctvom VO. Uzatváranie žiadostíje koncom
októbra 2021. Realizácia by bola v priebehu budúceho roka, tým pádom je potrebné
naplánovaťfinancie do rozpočtu na budúci rok.

Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hiasovania: _____________________________________________________
Prítomní

„Za“

„Zdržal sa“_______

8

7

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

Ing. Méres Juraj,—
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ návrh uznesenia schválili.

tiznesenie Č. 289/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny na lnkluzívne detské
ihrisko v obci Beladice (v miestnej Časti Pustý Chotár) v rámci výzvy od Ministerstva práce,
sociálnych ved a rodiny SR v celkovej hodnote 56000 eur (požadovaná suma dotácie je
50000 eur a vlastně zdroje sú 10%).



9. výstavba nového obecného rozhlasu

Pán starosta uviedol do problematiky. Navrhol urobiťv našej obci bezdrátový rozhlas, ktorý
by pokryl všetky časti obce. Ovládanie cez počítač či mobilný telefán, možnosť zasielania
formou sms a mé výhody. Celková cena projektu predstavuje sumu 17487,38 eur - v prípade
financovania formou lízingu - splátok je suma mesačne na 48 mesiacov: 371,79 eur.
Rekonštrukcia bývalého obecného rozhlasu by bola 8-10 tisíc eur, len za výmenu kábla. Nový
rozhlas by sa osádzal už na existujúce stÍpy. Pán Kišac súhlasil s rekonštrukciou prípadne
vybudovaním nového rozhlasu a sa spýtal otázku pre hlavného kontrolóra či sa může obec
v momentálnej situácií zadlžovať, na ktorú odpovedal, minulý rok skončili 2 úvery, tento rok
skončí jeden úver. V tomto prípade obec túto výšku za obec v poriadku zvládne. Pán
Miškovič poznamenal, že rekonštrukcia obecného rozhlasu sa už raz vykonala, napriek tornu
rozhlas nie je počuť v celej obci, preto je potrebné aby sa zhotoviteľ zaviazal, že nový rozhlas
bude počuť v každej časti našej obce. Nový rozhlas by bol formou ampliónov, ktorý zaručuje
pokrytie v celej obci. Momentálne je existujúcich cca 50 ampliánov rozhlasu v obci. Po
konzultovaní s odborníkom sa ešte nestalo, že by sa projekcia „rozhlasových hniezd“
rozrniestnenia ampliónov, mohla pomýliť (možnosť posunutia pripadne doplnenie 1-2
ampliónov). Jedno hniezdo by stálo cca okolo 400 eur. Počas celej lízingovej doby (4 roky)
splácania je záruka/servis zabezpečený. V prípade zaplatenia celej sumy je 2 ročná záruka. Po
dohode je možné záruku posunúť aj na dlhšie. Životnost (batérií, ktoré sú v rozhlase a ktoré
sa pribežne dobíjajú z verejného osvetlenia) je cca 5-8 rokov. Výmena batérie stojí cca 12
eur. Energetická zataženost je prakticky nemerateľná. Pán starosta sa prikláňa
k financovaniu výstavby nového rozhlasu formou lízingu. Po väčšinovej dohode poslancov sa
dohodlo, že je možné financovanie výstavby rozhlasu aj v celej sume a v hotovosti.

Pán Miškovič v rámci tohto bodu informoval o čerpaní položiek v rozpočte v rámci
hospodárenia obce za niesiace 01-07/2021v celoročnom plánovaní.

Pán Tokár navrhol, aby obec nový rozhlas financovala v hotovosti a spoločne pokúsila
dohodnút servis a záruku na 3-4 roky.

Hlasova nie za návrh uznesenia č. 1: výstavbu nového obecného rozhlasu v obci Beladice
vo výške cca 18 tisíc eur vo forme lízingu a 48 mesačných splátok (navýšenie by bob 10 %)
S 4 ročnou zárukou.

Výsledok hlasovania: ____________________________________________________
Prítomní 8 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.

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

„Za“ 2 Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján

„Proti“ 4 Halásová Diana,, Ing. Méres Juraj, Miškovič Peter, Švecová
Magdaléna

„Zdržab sa“ 2 Kišac Martin, Tokár Stanislav

Hbasovanie za návrh uznesenia č.2 : výstavbu nového obecného rozhlasu v obci Beladice
vo výške 15 739 tisk eur financované v hotovosti (vyjednanie 4-ročnej záruky).



Výsledok hlasovania:
8Prítom ní 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, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

liznesenie Č. 290/2021
Z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
A: n e s ch v á lil o
výstavbu nového obecného rozhlasu v obci Beladice v celkovej výške cca 18 tisk eur vo
forme lízingu a 48 mesačných splátok (navýšenie 10%) s4 ročnou zárukou,
B: schválilo
výstavbu nového obecného rozhlasu v obci Beladice vo výške 15 739 eur financované v
hotovosti (vyjednanie 4-ročnej záruky).

6

„Zdržal sa“ Mgr. Slováková Lubica, Slíž Ján



10. Založenie sociálneho podniku Drevenica

Na úvod tohto bodu pán starosta predstavil zámer, ktorý bol už preberaný aj na pracovných
poradách dávnejšie. Sociálny podnik by bola s.r.o., ktorá by zamestnávala ľudí na obecnom
úrade, ale aj mých ľudí zobce. činnost vyplýva zo štatútu. V súčasnosti navrhujeme len
rádovo desiatku činností, ktoré sa dajú postupom času navýšiť. Obec chce založit s.r.o.
z důvodu šetrenia obecných peňazí. V súčasnosti zamestnáva obec cca 5 rudí, ktorí sú z časti
invalidní důchodcovia alebo znevýhodnení, na ktorých by s.r.o, dostala priamo dotáciu. Ďalší
bonus je nastavenie si služieb k obyvateľom (odvoz konárov, služby v záhradkárstve, kosenie,
z časti stavebná činnosť, cukrárenské alebo pekárenské služby, turistický ruch a podobne).
Platba za služby, ktoré by obec poskytovala by bola formou dotovaných poukážok. Všetky
náležitosti ohľadom prípravy a zrealizovania či založenia s.r.o. sú komunikované s p.
Jarošovou (vysunutá kancelária Ministerstva práce). Pri zakladaní sociálneho podniku je
potrebné schválit názov, sídlo, zakladateľské listinu, vklad obce ako spoločníka a podobne.
Pán hlavný kontrolór obce odporúča založenie takejto s.r.o.. Pán Tokár sa spýtal, kto bude
tento podnik nadit — starosta obce, ako štatutár, a taktiež osoba poverená na niadenie
podniku. Pán Miškovič navrhol, aby sa najskór vypracoval nejaký „business plán“ (finančnú
analýzu) podniku minimálne na 1 až 3 roky, pred schvaľovaním. Nákup zariadenie je priamou
dotáciou podniku. Pán Méres sa spýtal akou formou bude niešená zmena zamestnávateľa
zamestnancov (zobce do s.r.o.). Na koniec diskusie p. starosta navrhol bod rokovania
odložií na najbližšie zasadnutie OZ, ktorému bude predchádzať pracovně stretnutie za
účasti p. poslancov a p. Jarošovej, ktorá vypracuje spomínaný „business plán“
pripravovaného sociálneho podniku.

Hlasovanie za návrh uznesenia: odložíť na najbližšie zasadnutie OZ, ktorému bude
predchádzat pracovné stretnutie za účasti p. poslancov a p. Jarošovej, ktorá vypracuje
spomínaný „business plán“ pripravovaného sociálneho podniku.
Výsledok hlasovania: __________________________________________________
Prítomní 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 Lubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav

Uznesenie Č. 291/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
súhlasilo
odložit na najbližšie zasadnutie OZ, ktorému bude predchádzať pracovné stretnutie za
účasti p. poslancov a p. Janošovej, ktorá vypracuje spomínaný „business plán“
pripravovaného sociálneho podniku DREVENICA, s.r.o..

8

„Zdržal sa“ L
Starosta obce skonštatoval, že poslanci schválil návrh uznesenia.



11. Návrh na zapojenie sa do výzvy od Ministerstva kultúry v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu o dotáciu na podporu udržaternosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID — 19

Pán starosta odprezentoval zámer výzvy, kde sú presne špecifikované podmienky. Návrh
výzvy je súčasťou príloh zápisnice. Pripomenul, že do tejto výzvy nie je možné prihlásiť sa
s projektom rekonštrukcie nteriéru Obecného úradu Beladice a navrhol, aby sa obec zapojila
do výzvy s cieľom dovybaviť priestory budovy obecnej knižnice(stoly, stoličky, nábytok,
skrinky, dataprojektor ...) do celkovej výšky cca 50-60 tisíc eur. Zo strany NSK bude školenie
k zapojeniu sa do výzvy, ktorého sa obec plánuje zúčastnit.

Hlasovanie za návrh uznesenia: zapojenie sa do výzvy od Ministerstva kultúry v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu o dotáciu na podporu udržateľnosti a
odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémou COVID —19 z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (kód výzvy: IROP-P07-SC-77-2021-75) a 5% spolufinancovanie.

Výsledok hlasovania: _____________________________________________________
Prítom ní

„Proti“
„Zdržal sa“

8

7

—

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

Ing. Méres Juraj,

Uznesenie Č. 292/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
zapojenie sa do výzvy od Ministerstva kultúry 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) a 5% spolufinancovanie.



12. Návrh na zapojenie sa do výzvy od Slovenskei inovačnej a energetickei agentúrv
a Ministerstva životného prostredia Slovenskei republiky o dotáciu na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov

Návrh výzvy je opäť súčastou príloh tejto zápisnice, kde sú všetky podrobnejšie informácie.
Pán starosta uviedol, že v tomto prípade by išlo o kúrenie OcÚ Beladice. Pán Tokár sa spýtal,
či v tomto prípade nebude problém s firmou, ktorá už realizuje výmenu kúrenia v rámci
rekonštrukcie interiéru OcÚ — p. starosta prezistil, že nie. Pán hlavný kontrolór neodporúča
zapojiť sa do výzvy s projektom na kúrenie OcÚ Beladice. Spoločne sa dohodli, že do tej
výzvy sa zapojí základná škola. Slovo dostal aj pán riaditeľ M. Homola, ktorý už rieši zapojenie
školy do tejto výzvy. lšlo by o zateplenie, kúrenie a strechu základnej školy do maximálnej
hodnoty na základe energetické auditu. Prílohou žiadosti musí byť spomínaný energetický
audit a vypracovaná PD.

Hlasovanie za návrh uznesenia: zapojenie 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 podľa výsledkov
energetického auditu (kód výzvy: OPKZP-P04-SC431-2021-68) a 5 % spolufinancovanie.

Prítomní S 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 Lubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav

z 19. zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
zapojenie 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 podra výsledkov
energetického auditu (kód výzvy: OPKZP-P04-SC431-2021-68) a 5 % spolufinancovanie.

S

Iiznesenie Č. 293/2021
obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021



13. Návrh na zapolenie sa do výzvy od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
o dotáciu na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škól

‚šlo by o zapojenie do výzvy na výstavbu novej dvojpodlažnej materskej školy pre 50 žiakov
(2 triedy) vedľa súčasnej Materskej školy Beladice — Veľké Chrašťany na pozemku p. Kováča.
Projekt za približne 500 tisíc eur. Z odborného hľadiska by išlo o previazanie materskej školy
a základnej školy, aby deti - predškoláci plynule prešli z MŠ na školákov na základnú školu.
Za peniaze, ktoré sa získali za predaj pozemku na Pustom Chotári, by sa kúpil pozemok od p.
Kováča, kde by nová MŠ bola umiestnená. Pán hlavný kontrolór poznamenal na koniec na
špecifikum výzvy a p. Miškovič dovysvetloval spósob financovania.

Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján,
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schváli návrh uznesenia.

Uznesenie Č. 294/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupitel‘stva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
A: predloženie Ž0NFP za účelom realizácie projektu „Materská škola BELADICE — prístavba
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry
materských škól, kód výzvy IROP-P02-5C221-2021-67“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

B: zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

C: zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 28 750,00 eur;

Hlasovanie za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Prítomní 8

„Za“ 6

„Zdržal sa“

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, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

D: zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.



14. Návrh na hospodársku súťaž na odpredaj pozemku (Pust~ Chotár)

V rámci toho bodu p. starosta uviedol do problematiky. lšlo by o návrh odpredaja a celkové
začatie procesu odpredaja časti pozemku z parcely reg. KNC Č. 1001/1, k.u. Pustý Chotár,
(vlastník Obec Belaclice) s vypracovanfm geometrického plánu a znaleckého posudku, s
geodetickým zameraním, s vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy a zápisu do katastra
nehnuteľností.
Pri nedávnom odpredaji pozemku p. Gunišovi by išlo odpredaj približne rovnakej Časti
pozemku formou hospodárskej súťaže, kedy by došlo k zarovnaniu hranice pozemkov medzi
p. Kišacom a obcou. Ide o podnet zobce. Kedysi p. Kišac už žiadal o odkúpenie pozemku
(však väčšej časti) kedy mu táto žiadosť bola zamietnutá.

Hlasovanie návrh uznesenia: začatie procesu odpredaja časti pozemku z parcely reg. KNC Č.
1001/1, k.u. Pustý Chotár, (vlastník Obec Beladice) s vypracovaním geometrického plánu a
znaleckého posudku, s geodetickým zameraním, s vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy
a zápisu do katastra nehnuteľností.

Výsledok hiasovania __________________________________________________

iJznesenie Č. 295/2021
Z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

Zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
n e s ch v á lil o
začatie procesu odpredaja časti pozemku z parcely reg. KNC Č. 1001/1, k.u. Pustý Chotár,
(vlastník Obec Beladice) $ vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku, s
geodetickým zameraním, s vypracovaním kúpno predajnej zmluvy a zápisu do katastra
nehnutel‘ností.

Prítomn

„Za“

8

3

‚-
4

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

Mgr. Miškovič Peter,
Kišac Martin, Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján, Tokár
Stanislav



15. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva obce od p. Kováča (pri MŠ Beladice Velké
Chrašťany)

Ide opäť o návrh začatia procesu odkúpenia časti pozemku z parcely vo vlastníctve p. Kováča,
$ vypracovaním znaleckého posudku a geometrického plánu, s geodetickým zameraním,
s vypracovanim kúpno-predajnej zmluvy a zápisu do katastra nehnuteľností. Predbežný
súhlas zo strany majitel‘a pozemku, p. Kováča, je. Približná suma za pozemok je 20 tisíc eur.

Hlasovanie návrh uznesenia: začatie procesu odkúpenia časti pozemku z parcely vo
vlastníctve p. Kováča, $ vypracovaním znaleckého posudku a geometrického plánu, s
geodetickým zameraním, s vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy a zápisu do katastra
nehnuteľnosti.

Výsledok hlasovania: _____________________________________________________
Prítomn 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, Švecová Magdaléna, Tokár Stanislav

Uznesenie Č. 296/2021
Z 19. zasadnutia obecného zastupitelstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
začatie procesu odkúpenia časti pozemku z parcely vo vlastníctve p. Kováča, $ vypracovaním
znaleckého posudku a geometrického plánu, s geodetickým zameraním, s vypracovaním
kúpno-predajnej zmluvy a zápisu do katastra nehnuteľností.

6

„Zdržal sa“ Mgr. Slováková Ľubica, Slíž Ján



16. Financovanie rekonštrukcie sály Obecného úradu Beladice

Pán starosta predniesol návrh uznesenia: financovanie rekonštrukcie sály Obecného úradu
Beladice vo výške 214 tisíc eur financované na etapy (v roku 2021—140 tisíc eur a v roku
2022—74 tisíc eur) a otvoril diskusiu. V rámci tejto diskusie sa nešil celkový proces, výber,
komisia VO, členovia VO a výsledky verejného obstarávania, a problém so zmluvou
podpísanou so spoločnostou PP INVEST s.r.o.. VO realizovala p. Matúšková. Komisiou VO boli
menovite: pán starosta, pani Matúšková, pani Slováková, paní Švecová, pani Halásová a pani
Homolová. Pán hlavný kontrolór vysvetlil problém so zmluvou, ktorá hoc bola podpísaná,
zverejnená, no nenadobudla účinnosť tým, že nebol kladne overený proces VO niadiacim
orgánom, nakoflw obec riadiaci orgán vtomto prípade nemá (financovanie z vlastných
peňazí, nie cez výzvy ministerstiev a pod.). Zmluva bola podpísaná s krytím do výšky 140 tisíc
eur z kapitálových výdavkov v rozpočte. Možným riešením je podpísanie dodatku k zmluve.
Zmluva bola podpísaná na sumu, na ktorú v rozpočte máme v rozpočte len čiastočne kryté
financie. Z hľadiska vlastných peňazí si obec vie financie doschvalovať. V decembri sa do
rozpočtu naplánovalo a schválilo 140 tisíc (realizované po častiach na etapy) podľa toho
korko má obec financií. PD rekonštrukcie interiéru z roku 2019 stanovila sumu projektu na
209 tisíc eur s DPH. Vysúťažená suma je 214 tisíc eur s DPH. Zadaná suma projektu bola 189
tisk bez DPH eur. Poslanci sa snažili nájst riešenie ako problém vyriešit. Pán Tokár dodal,
prečo neboli oslovené aj miestne firmy v obci na realizáciu tejto rekonštrukcie. Pán starosta
dovysvetloval, že firmy musia spÍňať pre zapojenie sa do výzvy rózne podmienky. Výzva bola
zverejnená na webovom sídle obce. Pán Miškovič dodal, že komisia mala usúdiť, že víťazná
firma nesplnila podmienku tým, že sa nezmestila do stanoveného limitu (189 tisk bez DPH
eur). Pán hlavný kontrolór dodal, že zmluva je platná, jedine treba doriešiť účinnosť zmluvy.
Pán Miškovič sa dotazoval, kto vyberal firmu a kto ju schválil. Kto rozhodol a vybral
spoločnosť, ktorá nesplnila podmienku VO. Prečo sa nespravil prieskum cien (analýzu) ešte
pred VO. V rámci diskusie sa dohodli, že pán starosta dohodne pracovně stretnutie
s firmou (za účasti jedného dvoch poslancov a právnika), s ktorou bude rokovať
o financiách a možnom pokračovaní rekonštrukcie a vyriešenie problému so zmluvou.

Na žiadost overovateľom zápisnice dopÍňame: Pani Švecová a paní Halásová sa v rozprave
ohradili, že nevedeli, že sú výberová komisia. Podpísali sa len do dochádzky a na výberom
konaní o ničom nehlasovali.

Hlasovanie návrh uznesenia: financovanie rekonštrukcie sály Obecného úradu Beladice vo
výške 214 tisk eur financované na etapy (v roku 2021—140 tisk eur a v roku 2022—74 tisíc
eur).

Výsledok hlasovania:
Prítomní 8

„Za“ 2

„Proti“ 6

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

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

„Zdržal sa“ —-



Uznesenie Č. 297/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
n e s ch v á lil a
financovanie rekonštrukcie sály Obecného úradu Beladice vo výške 214 tisíc eur financované
na etapy (v roku 2021—140 tisíc eur a v roku 2022—74 tisíc eur).



17. Vorba veliteťa DHZO Beladice

Do funkcie veliteľa DHZO Beladice je navrhnutý: Ing. Méres Juraj, vymenovaný už na schódzi
DHZO Beladice.

Hlasovanie návrh uznesenia:
Výsledok hiasovania
Prítomní 8 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.

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

Pán Ing. Juraj Méres nehlasoval.

Uznesenie Č. 298/2021
Z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
za veliteľa DHZQ Beladice: Ing. Juraja Méresa.

6

„Zdržal sW‘ Slíž Ján



18. Rózne

A: lnformácia a výsledkoch auditu za rok 2020

Komplexné správy s výsledkom auditu sú súčasťou tejto zápisnice.

Uznesenie Č. 299/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu o výsledkoch auditu za rok 2020.

18. Různe

B: lnformácia o výsledkoch podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci
Činnosti CS: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiterných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na projekt Predchádzanie
vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beladice

Žiar našej žiadosti v rámci tejto výzvy nebolo obci vyhovené.

liznesenie Č. 300/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu o výsledkoch podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci
činnosti CS: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na projekt Predchádzanie
vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beladice.

18. Rózne

C: lnformácia o aktuálnom stave projektu ‚$ýpka, Velké Chrašťany“

PD projektuje hotová, pracuje sa na výkazoch a výmeroch k projektu. čakáme sa vydanie
výzvy.

tJznesenie Č. 301/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

Zo dňa 25.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu o aktuálnom stave projektu „Sýpka, Veľké Chrašťany“.



18. Rózne

D: lnformácia O aktuálnom stave prolektu „Wifi we Teba“

V súčasnosti sa realizuje, finalizuje. Wifi funguje na verejných miestach ako: Autobusová
zástavka Malé Chrašťany, hasičská zbrojnica, futbalové ihrisko, zelený domček, námestie,
obecný úrad, zdravotné stredisko a materská škola a kruhový výjazd. Na Pustom Chotári žiaľ
sleť nieje.

Uznesenie Č. 302/2021
Z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021
Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu o aktuálnom stave projektu „Wifi pre Teba“

18. Rózne

E: Zakúpenie kosačky v hodnote 5500,-eur

Pán starosta uviedol důvody zakúpenia novej kosačky. Neoplatí sa (pravidelná) oprava starej
kosačky. Kosačka bez radlice na odhřňanie. Kúpila by sa taká, aby sa radlica dala dokúpit
a demontovať. Momentálne nie jev obchodnej sieti k dispozícií žiadna kosačka (takú, akú
obec požaduje na základe prieskumu trhu).

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

Obecné zastupiterstvo v Beladiciach
s ch v á lil o
zakúpeWe kosačky v hodnote 5 500,- eur.
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„Zdržal sa“

UZnesenie Č. 303/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

ZO dňa 25.08.2021



18. Rózne

F: Odpredaj kosačkv značky STIGA

Ide o 6-ročnú mulčovaciu kosačku. Orientačná cena odpredaja ja 3-3,5 tisíc eur. P. Boďo
priblížil opáť problém s technikou na kosenie.

Hlasovanie návrh uznesenia:
Výsledok blasovania: _____________________________________________________
Prítomní

„Proti“
„Zdržal sa“
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Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.
Miškovič Peter, Mgr. Slováková [ubica, Slíž Ján, Švecová
Magdaléna, Tokár Stanislav
Ing. Méres Juraj, Mgr. Slováková Ľubica,

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

Uznesenie č. 304/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

za dňa 25.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
n e s ch v á lil a
odpredaj kosačky značky STIGA a začatie procesu odpredaja v zmysle zásad nakladania
s majetkom obce.

18. Rózne

G: Sýpka M. Chrašťany (J. Méres)

Pán Méres poznamenal, že sýpka sa nachádza aj v miestnej časti Malé Chrašťany. Obec ju
neprenajfma, nevyužíva sa. Navrhol, aby sa podnikli administratívne kroky k jej získaniu,
resp. zapísaniu na LV obce (aby figurovala budova aj na LV).

Uznesenie č. 305/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021
Obecné zastupitelstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu o Sýpke M. Chrašťany.



18. Rózne

H: žiadosť o finančný príspevok pre Rímskokatolícky farský úrad Beladice-Velké Chrašlany

Pán starosta prečítal žiadosť o finančný príspevok z Rímskokatolíckeho farského úradu
Beladice — Veľké Chrašťany, ktorý žiada o 5 690 eur na havarijný stav budovy fary (výmena
starých 23 ks okien, sieťky a žalúzie). Paní Halásová sa dotazovala či fara slúži pre širokú
verejnosť— slúži.
Pán hlavný kontrolór dovysvetloval, že financie z rozpočtu móže obec poskytovať len
subjektom-právnickým osobám, ktoré sú zriadené obcou, prípadne tým subjektom
právnickým osobám, ktoré nie sú zriadené obcou ale majú v obci pósobnosť. Cirkev nie je
právnická osoba.

Uznesenie Č. 306/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
žiadosť o finančný príspevok pre Rímskokatolícky farský úrad Beladice-Veľké Chrašťany.

18. Rózne

I: žiadosť o finančný príspevok pre Obecný športový klub Beladice (OŠI( Beladice)

Znovu-zaregistrované OŠK Beladice žiadajú o finančný príspevok, ktorý by slúžil na vyplatenie
rozhodcov, registráciu, správne poplatky a drobnú údržbu.
Pán Miškovič pripomenul, že obec nemá nič spoločné s OŠK Beladice (len názov). Pán
starosta dohľadá materiály k založeniu OŠK.

Hlasovanie návrh uznesenia: podmienka obec je zakladateľorn.
Výsledok hlasovania: __________________________________________________
Príto mn 8 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.

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



Uznesenie Č. 307/2021
Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
S ch v á lil O
žiadosť o finančný príspevok pre Obecný športový klub Beladice (OŠK Beladice)
v hodnote 3000 eur.

18. Rózne

J: Žiadosf o odkúpenie budovy a pozemku vo vlastníctve obce Beladice pre Denisa Tokára —

Cukráreň - Vinotéka

Denis Tokár Cukráreň —Vinotéka žiada o odkúpenie budovy č. 138 a priľahlého pozemku pod
budovou. Pani Švecová sa pýtala Čov prípade ak si podajů aj míz rady budovy takéto
podobná žiadosť.

Hlasovanie návrh uznesenia: začatie celého procesu k žiadosti na odkúpenie budovy
a pozemku pre p. Tokára.
Výsledok hlasovania: ________________________________________________
Prítomn 8 Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Méres Juraj, Mgr.

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

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

Uznesenie Č. 308/2021
z 19. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

Zo dňa 25.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
n e s ch v á Ii I o
začatie procesu žiadosť o odkúpenie budovy a pozemku vo vlastníctve obce Beladice pre
Denisa Tokára — Cukráreň — Vinotéka.
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18. Rózne

K: Prenáiom pozemku p. Ondrišovi

Obec urobila nový odhad na cenu na prenájom pozemku p. Ondrišovi (autoumyvárka), p.
starosta zahájil celý proces na novo. P. Tokár poznamenal pripomienku k plneniu a kontrole
uznesení.

19. Diskusia

Diskusia poslanci:
-p. Halásová: ohradom vyčistenia potoku Drevenica, prediskutovanie $ vodohospodárskym
podnikom, už raz sa žiadalo o pomoc, vodohospodárky podnik zamietol, obec nemáže sama
vykonať,
-p. Miškovič: prosba/sťažnosť na VÚC na rekonštrukciu prístupovej cesty k diaľnici
-p. Méres ap. Kišac: dotaz na škálku: nástup do MŠ a rekonštrukcia strechy škálky—
opozdenie z důvodu dlhej čakacej doby na drevo, problém s odokrytým drevom vyriešený
-p. Miškovič: pohnúť s chodníkmi na Pustom Chotári (kruhový objazd-P. Chotár, kruhový
objazd-Malé Chrašťany) — v septembri už dohodnuté stretnutie.

Diskusia občania:
-p. Ondriš: k problému s Čov, napojenie na kanalizačnú sieť, žiadosť o preschválenie vlastnej
čističky odpadových vád, žiadosť o zaradenie pozemkov do územného plánu a otvorenie
ÚPO Beladice
-p. Guniš: problém prístupových dest k RD, ktoré sa nachádzajú už v „záhradách“
existujúcich RD,
-p. Miškovič: na poslancov v súvislosti s kanalizáciou a rekonštrukciou Čov, jeho návrh
rekonštrukcia vlastnej Čov.

20. Záver

P. starosta poďakoval všetkým prítomným. Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Beladice bol vyhotovený zvukový záznam.

Overovatelia zápisnice: p. Halásová
p .

Zapísala : p. Chrenová

PhDr. Mário Žáčik
starosta obce

V Beladiciach, dňa 25.08.2021


