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Zápisnica  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beladiciach 

 
Dátum konania:  08.12.2022 
 
Prítomní:   PhDr. Mário Žáčik, starosta obce 
 
Poslanci: Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 

Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 
 
Ospravedlnení :   Mgr. Peter Miškovič, Magdaléna Švecová, 

                                                         

 

Ďalší prítomní: Mgr. Ján Veteráni – hlavný kontrolór   

Mgr. Alena Šabová –  zapisovateľka 

 

      

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1. 

 

1. Úvodné náležitosti  

1.1 Otvorenie zasadnutia, privítanie 

1.2 Určenie zapisovateľa  

 

Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beladice pre nové volebné obdobie 

otvoril starosta obce PhDr. Mário Žáčik, privítal všetkých poslancov obce a všetkých 

prítomných v spoločenskej sále Obecného úradu v Beladiciach, určil zapisovateľa: Mgr. 

Alena Šabová. Program (s pozvánkou) bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na 

webovom sídle obce.  

 

1.3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

Novozvolení poslanci, tí, ktorí boli na ustanovujúcom zasadnutí OZ ospravedlnení, 

zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona o obecnom zriadení tak, že podpísali 

jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Každý 

z prítomných poslancov podpísal a vyplnil čestné vyhlásenie k nezlučiteľnosti funkcií. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice je na základe prezenčnej listiny a zloženia sľubu ďalších 

novozvolených poslancov, uznášaniaschopné. Z celkového počtu poslancov (9) bolo 

prítomných sedem poslancov.  
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2. Schválenie programu zasadnutia 

 

Navrhovaný program zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

Program :  

1. Úvodné náležitosti  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií 

6. Poverenie na zástupcu starostu obce 

7. Odmeny poslancov za uskutočnené zastupiteľstvá 

8. Návrh ŠTATÚTU obce Beladice – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 02/2022, 

ktorým vydáva Štatút obce Beladice 

9. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Beladice  

10. Rozpočtové opatrenie č. 01/2022 

11. Úprava rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, 951 75 

na základe skutočnosti ku dňu 31.12.2022 

12. Návrh Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, 951 75 

Beladice na roky 2023-2025 (stanovisko finančnej komisie obce a stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce) 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 03/2022 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 04/2022 o verejnej kanalizácií a 

odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 5/2022 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (zmena od 01.2023) 

Žiadosť o zvýšenie stravných finančných pásiem pre Základnú školu s materskou školou, Školská 

252, 951 75 Beladice 

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

17. Návrh prebratia už vybudovanej komunikácie, kanalizačného rozvodu a osvetlenia 

z vlastníctva MARENČÍK reality s.r.o. do vlastníctva obce 

18. Záver 

19. Podnety od poslancov a obyvateľov obce 

Doplnené body do OZ:  

- Zrušenie predkupného práva pozemku p.č. 1375/7, k.u. Pustý Chotár, ako bod č. 18,  
- Sadzobník poplatkov za využitie spoločenských priestorov a sály Obecného úradu 

Beladice, ako bod č. 19,  
- Návrh na použitie rezervného fondu obce za účelom údržby verejného osvetlenia vo 

výške 7 tisíc EUR, ako bod č. 20.  
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Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

 
Navrhnutý program rokovania bol schválený. 
 

Uznesenie č. 7/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení -  
s ch v á l i l o  
program zasadnutia OZ dňa 08.12.2022.   
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3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
 
a) Voľba členov mandátovej komisie 
 
Starosta obce navrhol za členov mandátovej komisie týchto poslancov OZ: 
predseda p. Slováková Ľubica, člen p. Hritz Milan,  člen p. Tokár Marián. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: zriadenie členov mandátovej komisie v navrhovanom zložení 
a vymedzenie úloh mandátovej komisie nasledovne:  
 
-overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 
obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 
sľubu, 
 
-zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 
funkcionárov,  
 
-a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.  
 
 
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
 
b) Voľba členov návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie týchto poslancov OZ: 
predseda p. Tokár Marián, člen p. Guniš Roman, člen p. Tokár Lukáš,  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: zriadenie členov návrhovej komisie v navrhovanom zložení 
a vymedzenie úloh návrhovej komisie nasledovne: 

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokovaným bodom a k postupu 
rokovania návrhy uznesení.  

 
 
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
 
c) Voľba členov volebnej komisie 
 
Starosta obce navrhol za členov volebnej komisie týchto poslancov OZ: 
predseda p. Hritz Milan, člen p. Mgr. Ľubica Slováková, člen p. Guniš Roman.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: zriadenie členov volebnej komisie v navrhovanom zložení 
a vymedzenie úloh volebnej komisie nasledovne: 

- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov 
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.  
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Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili navrhnutých členov mandátovej, 
návrhovej a volebnej komisie a ich úlohy. 
 

Uznesenie č. 8/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
podľa § 15 Zákona o obecnom riadení -   
A: z r i a d i l o 
mandátovú komisiu v zložení poslancov:  
predseda p. Slováková Ľubica, člen p. Hritz Milan,  člen p. Tokár Marián. 
B: v y m e d z i l o  
úlohy mandátovej komisie nasledovne:  

- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom 
zákonom predpísaného sľubu, 

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 
zvolených funkcionárov,  

- a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
podľa § 15 Zákona o obecnom riadení -   
A: z r i a d i l o 
návrhovú komisiu v zložení poslancov:  
predseda p. Tokár Marián, člen p. Guniš Roman, člen p. Tokár Lukáš, 
B: v y m e d z i l o  
úlohy návrhovej komisie nasledovne:  

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokovaným bodom a k postupu 
rokovania návrhy uznesení.  

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
podľa § 15 Zákona o obecnom riadení -   
A: z r i a d i l o 
volebnú komisiu v zložení poslancov:  
predseda p. Hritz Milan, člen p. Mgr. Ľubica Slováková, člen p. Guniš Roman,  
B: v y m e d z i l o  
úlohy volebnej komisie nasledovne:  

- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov 
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.  
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4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
 
Tí novozvolení poslanci obce Beladice, ktorí boli na ustanovujúcom zasadnutí ospravedlnení, 
zložili dodatočne a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub, menovite išlo o poslancov: 
Ing. Boďo Marek a Slíž Ján.  
 
 

Uznesenie č. 9/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
A: v z a l o    n a     v e d o m i e 

- predloženú správu mandátovej komisie.  
B: k o n š t a t o v a l o,  ž e 

1. novozvolení poslanci obce Beladice zložili a podpisom potvrdili zákonom 
predpísaný sľub:   
 
Boďo Marek, Ing., 
Slíž Ján. 
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5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií 
 
P. starosta navrhol zriadenie Komisie obce Beladice pre ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov.  

 

Hlasovanie za návrh uznesenia:  
A: zriadenie Komisie obce Beladice pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 
B: vymedzenie úloh komisie 
C: voľba navrhovaných členov komisie: Tokár Marián, Slíž Ján, Slováková Ľubica, Mgr., 
Švecová Magdaléna, Guniš Roman,  Hritz Milan (predseda) a Boďo Marek Ing. 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia:  
D: odmena za uskutočnené zasadnutia komisie (predseda BRUTTO 10 EUR, člen BRUTTO 7 
EUR), vyplácaná kvartálne. 
 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili zriadenie komisie 
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, jej úlohy, členov 
a odmeny za uskutočnené zasadnutia komisie.  

 
Uznesenie č. 10/2022 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 08.12.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení –  
A: z r i a d i l o  
Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
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B: v y m e dz i l o   ú l o h y  komisie nasledovne:   
- prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, od starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva,  

- v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 
vysvetlenie,  

- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného 
predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,  

- sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 
ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,  

- predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,  
- skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,  
- udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona starostovi obce do jedného roka 

od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona,  
- kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie návrhov.   

 
C: v o l i l o   

a. za členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov poslancov v zložení:  
 
Tokár Marián, Slíž Ján, Slováková Ľubica, Mgr., Švecová Magdaléna, Guniš Roman,  
Hritz Milan a Boďo Marek Ing.  

b. za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov poslanca: Hritz Milan.  

 
D: s ch v á l i l o  
odmenu za uskutočnené zasadnutia komisie (predseda BRUTTO 10 EUR, člen BRUTTO 7 
EUR), vyplácaná kvartálne. 
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6. Poverenie na zástupcu starostu obce 
 
P. starosta navrhol p. Jána Slíža a navrhovanú odmenu BRUTTO 150 EUR, vyplácanú 
mesačne.  
 

Hlasovanie za návrh uznesenia: určenie zástupcu starostu obce p. Slíža Jána a navrhovanú 
odmenu BRUTTO 150 EUR vyplácanú mesačne.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 6 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár,  

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 1 Marián Tokár 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie  určenie 
zástupcu starostu obce p. Slíža Jána a navrhovanú odmenu BRUTTO 150 EUR, vyplácanú 
mesačne.  
 

 
Uznesenie č. 11/2022 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 08.12.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
podľa § 13 Zákona o obecnom zriadení –  
v z a l o     n a     v e d o m i e  
určenie zástupcu starostu obce p. Slíža Jána a navrhovanú odmenu BRUTTO 150 EUR, 
vyplácanú mesačne.  
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7.  Odmeny poslancov za uskutočnené zastupiteľstvá 
 
Pán starosta navrhol ponechať odmeny v sume 50 EUR BRUTTO, tak ako to bolo zaužívané aj 

minulé roky.   

Hlasovanie za návrh uznesenia:  odmena poslancov za uskutočnené zastupiteľstvá BRUTTO 
50 EUR, vyplácanú kvartálne.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

 
Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili navrhovanú 
odmenu poslancov za uskutočnené zastupiteľstvá BRUTTO 50 EUR, vyplácanú kvartálne.  
 
 

Uznesenie č. 12/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
podľa § 25 Zákona o obecnom zriadení –  
s ch v á l i l o  
navrhovanú odmenu poslancov za uskutočnené zastupiteľstvá BRUTTO 50 EUR, vyplácanú 
kvartálne.  
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8. Návrh ŠTATÚTU obce Beladice – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice 
č. 02/2022, ktorým vydáva Štatút obce Beladice 
 
Starosta obce prečítal dôvodovú správu na návrh zmeny pôvodného štatútu obce. Zdôvodnil 
zmeny, ktoré sa vykonali v návrhu štatútu obce . 
 

Hlasovanie za návrh uznesenia:  schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice 
č. 02/2022, ktorým vydáva Štatút obce Beladice. 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili Štatút obce 
Beladice formou všeobecne záväzného nariadenia. 
 

Uznesenie č. 13/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 02/2022, ktorým vydáva Štatút obce 
Beladice. 
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9. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Beladice 
 

Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce bol pripomienkovaný zo strany 

poslancov a prispôsobený a upravený podľa ich prípustných požiadaviek.  

 

Hlasovanie za návrh uznesenia:   
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili Rokovací poriadok 
obecného zastupiteľstva obce Beladice. 
 

Uznesenie č. 14/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Beladice. 
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10. Rozpočtové opatrenie č. 01/2022 
 
Starosta obce v krátkosti uviedol, ktorých položiek rozpočtu sa rozpočtové opatrenie týkalo.  

 

Hlasovanie za návrh uznesenia:   
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové 
opatrenie č. 01/2022. 
 

Uznesenie č. 15/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
Rozpočtové opatrenie č. 01/2022:  
 
 
       V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením 
obecného zastupiteľstva  č.  15/2022  zo dňa   8.12.2022               vykonávam zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením                  
 
Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov 
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) 
 
nasledovne: 
Bežné príjmy 
Ekonomická klasifikácia:  111 003                          +  63 834,00  € 
Nenaplnené bežné výdavky FK, EK,  spolu             + 24 550,00  € 
01 1 1  637 004        -4500,00 
01 1 1  637 027        -5900,00 
01 1 1  637 026        -3000,00 
01 1 1  642 002       - 5600,00 
08 2 0  637 002        -1400,00 
08 3 0  635 006        -1500,00 
08 4 0  642 007       -1000,00 
10 2 0  633 006       - 4100,00 
05 1 0   67 004         -2600,00 
Kapitálové  výdavky 
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Funkčná klasifikácia:  01. 1. 1. 
Ekonomická klasifikácia: 717 002                           +  43 470,00  €     
Kapitálové  výdavky 
Funkčná klasifikácia:  08.3.0 
Ekonomická klasifikácia: 718 007                            + 17 480,00   € 
Kapitálové  výdavky 
Funkčná klasifikácia:  01.1.1. 
Ekonomická klasifikácia: 716    1                            + 13 980,00  €       
Kapitálové  výdavky 
Funkčná klasifikácia:  01.1.1. 
Ekonomická klasifikácia: 716   2                               + 3 800,00  €        
Kapitálové  výdavky 
Funkčná klasifikácia:  01.1.1. 
Ekonomická klasifikácia: 716   3                               + 2 500,00  €     
Kapitálové  výdavky 
Funkčná klasifikácia:  04.5.1.. 
Ekonomická klasifikácia: 716                                      + 900,00  €       
Kapitálové  výdavky 
Funkčná klasifikácia:  05.4.0. 
Ekonomická klasifikácia: 716                                   + 6 255,00   €        
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11. Úprava Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, 951 
75 na rok 2022 na základe skutočnosti ku dňu 31.12.2022 
 

Niektoré položky Rozpočtu obce Beladice na r. 2022 boli prečerpané, prípadne nevyčerpané 
a preto bolo potrebné upraviť rozpočet obce tak, aby jeho plnenie bolo vyrovnané.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia:  úpravu Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s 
materskou školou, Školská 252, 951 75  na rok 2022 na základe skutočnosti ku dňu 
31.12.2022.  
 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

 
Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili úpravu Rozpočtu 
obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, 951 75  na rok 2022 na 
základe skutočnosti ku dňu 31.12.2022.  
 

Uznesenie č. 16/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
úpravu Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, 951 75  
na rok 2022 na základe skutočnosti ku dňu 31.12.2022.  
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12. Návrh Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, 951 
75 Beladice na roky 2023-2025 (stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
obce) 
 
Starosta obce predstavil návrh Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, 
Školská 252, 951 75 Beladice na rok 2023. Spolu s poslancami prediskutovali na spoločných 
poradách položku po položke a vykonali ešte dodatočné zmeny. Týkalo sa to hlavne tarifných 
platov a odmien, kde došlo k „škrtaniu“ a následnému „navýšeniu“ na výdavky za energie 
a celkové kapitálové výdavky. Vytvorila sa taktiež plánovaná rezerva financií na prípadný 
nákup pozemku, výstavbu chodníkov či opravu domov smútkov na cintorínoch.  
  
Hlasovanie č. 1 za návrh uznesenia:  zmeny pôvodne navrhovaných sum v položkách 
rozpočtu, ktoré vykonali spolu s poslancami obce.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

 
Hlasovanie č. 2 za návrh uznesenia:  schválenie  Rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s 
materskou školou, Školská 252, 951 75 Beladice na rok 2023 a vzatie na vedomie na roky 
2023-2025 spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce 
 
 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

 
 

Uznesenie č. 17/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
A: v z a l o    n a     v e d o m i e  
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Beladice k návrhu rozpočtu obce a základnej školy 
s materskou školou, 
 
B: s ch v á l i l o  
Rozpočet obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, 951 75 Beladice 
na rok 2023, 
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C: v z a l o    n a     v e d o m i e 
Rozpočet obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, 951 75 Beladice 
na roky 2024-2025. 
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13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 03/2022 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 
 
Na úvod bodu starosta pre prítomných poznamenal, ktorých poplatkov sa zmeny od 
budúceho roka týkajú. Navrhovaný poplatok za vývoz komunálneho odpadu pre obyvateľov 
obce na rok 2023 je 30 EUR/osobu. Navrhované je aj zvyšovanie poplatku pre podnikateľov 
za vývoz množstvového odpadu. Novinkou je aj úľava pre osoby viac ako 80 r. budú od 
poplatku za vývoz komunálneho odpadu oslobodení. Ostatné úľavy zostávajú tak ako boli 
počas tohto roka.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia:  schválenie  Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice 
č. 03/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné 
odpady 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Beladice č. 03/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne a drobné stavebné odpady.  
 

Uznesenie č. 18/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 03/2022 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



20 
 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 04/2022 o verejnej kanalizácií 
a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou 
 
Starosta obce uviedol, že navrhovaný poplatok za kanalizáciu z pôvodných 26,50 EUR by sa 
zvýšil na 30 EUR/ osoba/ rok.   
 
Hlasovanie za návrh uznesenia:  schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice 
č. 04/2022 o verejnej kanalizácií a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou.  
 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Beladice č. 04/2022 o verejnej kanalizácií a odvádzaní odpadových vôd 
verejnou kanalizačnou sieťou.  
 
 

Uznesenie č. 19/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 04/2022 o verejnej kanalizácií a odvádzaní 
odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou.  
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15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 5/2022 o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (zmena od 01.2023) Žiadosť 

o zvýšenie stravných finančných pásiem pre Základnú školu s materskou školou, Školská 252, 951 75 Beladice 

 
Starosta obce v krátkosti zhrnul zmeny, ktoré sú navrhované v tomto návrhu VZN.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia:   
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Beladice č. 5/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov škôl a školských zariadení. 
 

Uznesenie č. 20/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 5/2022 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.  
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16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 
 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je súčasťou príloh tejto zápisnice.  
  
Hlasovanie za návrh uznesenia:  vzatie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2023 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023.  
  
 

Uznesenie č. 21/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
v z a l o     n a     v e d o m i e  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023.  
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17.Návrh prebratia už vybudovanej komunikácie, kanalizačného rozvodu a osvetlenia z 
vlastníctva MARENČÍK reality s.r.o. do vlastníctva obce 
 
Starosta obce prečítal sprievodný list a dôvodovú správu od pána Marenčíka, ktorý ponúkol 
predaj nasledovného majetku od predávajúceho MARENČÍK reality, s.r.o., so sídlom 
Snežienkova 1726/4 949 01 Nitra, IČO: 48170771, za podmienky právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia: 

- nehnuteľnosti - parcela registra C parc. č. 542/6 – orná pôda o výmere 1969 m2 
nachádzajúca sa v k.ú. Pustý Chotár – za kúpnu cenu 1,- € 

- Komunikácia a chodník - postavené na parcele registra C parc. č. 542/6 – orná pôda 
o výmere 1969 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Pustý Chotár  – za kúpnu cenu 1,- € 

- Verejné osvetlenie - postavené na parcele registra C parc. č. 542/6 – orná pôda 
o výmere 1969 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Pustý Chotár  – za kúpnu cenu 1,- € 

 
a predaj nasledovného majetku od predávajúceho MARENČÍK reality, s.r.o., so sídlom 
Snežienkova 1726/4 949 01 Nitra, IČO: 48170771, a to gravitačnej splaškovej kanalizácie - 
postavená na parcele registra C parc. č. 542/6 – orná pôda o výmere 1969 m2 nachádzajúca 
sa v k.ú. Pustý Chotár  – za kúpnu cenu 1,- €; zmluva o prevode vlastníctva kanalizácie bude 
zverejnená za účelom nadobudnutia jej účinnosti až po vydaní právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia. 
 
Do diskusie sa zapojil p. Tokár M., z rady obyvateľov slovo dostal aj p. Marenčík a p. Čásar.  
V diskusii bolo navrhnuté presunúť ponuku kúpy spomínanej nehnuteľnosti (parcela reg.C č. 
542/6, k.u. Pustý Chotár), komunikácie a chodníka, verejného osvetlenia na najbližšie 
zasadnutie OZ a kúpu splaškovej kanalizácie postavenej na danej parcele odhlasovať.   
 
Hlasovanie č. 1 za návrh uznesenia:  presunutie časti bodu návrhu ponuku kúpy spomínanej 
nehnuteľnosti (parcela reg.C č. 542/6, k.u. Pustý Chotár), komunikácie a chodníka, 
verejného osvetlenia na najbližšie zasadnutie OZ 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

 
 
Hlasovanie č. 2 za návrh uznesenia: schválenie predaja nasledovného majetku od 
predávajúceho MARENČÍK reality, s.r.o., so sídlom Snežienkova 1726/4 949 01 Nitra, IČO: 
48170771, a to gravitačnej splaškovej kanalizácie  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 
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„Za“ 6 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 1 Lukáš Tokár 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili kúpu nasledovného 
majetku od predávajúceho MARENČÍK reality, s.r.o., so sídlom Snežienkova 1726/4 949 01 
Nitra, IČO: 48170771, a to gravitačnej splaškovej kanalizácie, postavenej na parcele registra C 
parc. č. 542/6 – k.u. Pustý Chotár.   
 

Uznesenie č. 22/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
A: s ch v á l i l o  
kúpu nasledovného majetku od predávajúceho MARENČÍK reality, s.r.o., so sídlom 
Snežienkova 1726/4 949 01 Nitra, IČO: 48170771, a to gravitačnej splaškovej kanalizácie - 
postavená na parcele registra C parc. č. 542/6 – orná pôda o výmere 1969 m2 nachádzajúca 
sa v k.ú. Pustý Chotár  – za kúpnu cenu 1,- €; zmluva o prevode vlastníctva kanalizácie bude 
zverejnená za účelom nadobudnutia jej účinnosti až po vydaní právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia.  
 
B: s ch v á l i l o  
presunutie časti bodu rokovania na najbližšie zasadnutie OZ.  
 
„kúpu nasledovného majetku od predávajúceho MARENČÍK reality, s.r.o., so sídlom 
Snežienkova 1726/4 949 01 Nitra, IČO: 48170771, za podmienky právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia: 

- nehnuteľnosti - parcela registra C parc. č. 542/6 – orná pôda o výmere 1969 m2 
nachádzajúca sa v k.ú. Pustý Chotár – za kúpnu cenu 1,- € 

- Komunikácia a chodník - postavené na parcele registra C parc. č. 542/6 – orná pôda 
o výmere 1969 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Pustý Chotár  – za kúpnu cenu 1,- € 

- Verejné osvetlenie - postavené na parcele registra C parc. č. 542/6 – orná pôda 
o výmere 1969 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Pustý Chotár  – za kúpnu cenu 1,- €“  
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18. Zrušenie predkupného práva pozemku p.č. 1375/7, k.u. Pustý Chotár 
 
Ide o pozemok sestier Furdových, ktorý im obec nedávno predala. O pozemok nemá obec 
záujem, z dôvodu žiadneho prístupu na pozemok. Ide o zrušenie predkupného práva obce na 
pozemok.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia:  zrušenie predkupného práva obce na pozemok v k.u. Pustý 
Chotár KNC č. 1375/7 – orná pôda o výmere 1554 m² v prospech obce Beladice, zap. na LV č. 
1184. 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 5 Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. Ľubica Slováková, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 2 Ing. Marek Boďo, Lukáš Tokár, 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schváli zrušenie 
predkupného práva na spomínaný pozemok.  
 

Uznesenie č. 23/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
zrušenie predkupného práva obce na pozemok v k.u. Pustý Chotár KNC č. 1375/7 – orná 
pôda o výmere 1554 m² v prospech obce Beladice, zap. na LV č. 1184. 
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19. Sadzobník nákladov spojených s užívaním spoločenských priestorov a sály Obecného 
úradu Beladice na rok 2023 
 
Nový návrh Sadzobníka nákladov spojených s užívaním spoločenských priestorov a sály 
Obecného úradu Beladice na rok 2023:  

(trvalý pobyt/mimo) 
 
1. Uzatvorená spoločnosť, tanečná zábava, ples  200/400  EUR 
(veľká sála, kuchynka, chodba, wc, balkón, lobby bar, terasa) 
 
2. Svadba        350/550  EUR 
(všetky priestory) 
 
3. Posedenie – životné jubileum, rodinná oslava, kar 150/300 EUR 
(veľká sála, kuchynka, chodba, wc, balkón, lobby bar, terasa) 
 
4. Komerčné, hudobné, predajné podujatie: 
 
Veľká sála: 400 EUR 
Zasadačka: 100 EUR 
 
Novinka: prenájom pivných setov: 5 EUR/ks 
     zapožičanie obrusov (látkových): 1 EUR/ks 
 
Pri udalostiach 1, 3, 4 je možnosť doobjednania zasadačky: 80 EUR.   
 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia:  schválenie Sadzobníka nákladov spojených s užívaním 
spoločenských priestorov a sály Obecného úradu Beladice na rok 2023 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 5 Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. Ľubica Slováková, 
Lukáš Tokár,  

„Proti“  2 Ing. Marek Boďo, Marián Tokár 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili sadzobník nákladov 
spojených s užívaním spoločenských priestorov a sály Obecného úradu Beladice na rok 2023. 
   
 

Uznesenie č. 24/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
Sadzobník nákladov spojených s užívaním spoločenských priestorov a sály Obecného úradu 
Beladice na rok 2023.  
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20. Návrh na použitie rezervného fondu obce za účelom údržby verejného osvetlenia vo 
výške 7 tisíc EUR.    
 
Účel použitia rezervného fondu je údržba (výmenu osvetlenia za LED) verejného osvetlenia 
v časti Pustý Chotár.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia:  schválenie použitia rezervného fondu obce za účelom 
údržby verejného osvetlenia vo výške 7 tisíc EUR.    
 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva schválili použitie rezervného 
fondu obce za účelom údržby verejného osvetlenia vo výške 7 tisíc EUR.  
 

Uznesenie č. 25/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 08.12.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
použitie rezervného fondu obce za účelom údržby verejného osvetlenia vo výške 7 tisíc EUR.    
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21. Záver  
 

Pán starosta ukončil 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval poslancom a všetkým 

prítomným za účasť a zaželal im pokojné prežitie vianočných sviatkov.  

22. Podnety od poslancov a obyvateľov obce 
 
Podnety do diskusie predniesli  občania p. Čásar Jaroslav, p. Ondriš Martin, p. Kišac Martin,  
p. Turza, p. Homolová Iveta a p. Marenčík.    
 
 
 
Zapísala :      p. Šabová Alena.  
  
 
 
 
 
 
         PhDr. Mário Žáčik 
         starosta obce 
V Beladiciach, dňa 08.12.2022 

 

 


