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Zápisnica  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beladiciach 

 
Dátum konania:  22.02.2023 
 
Prítomní:   PhDr. Mário Žáčik, starosta obce 
 
Poslanci obce: Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 

Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián 
Tokár 

 
Ospravedlnení:   Mgr. Peter Miškovič 

                                                        

 

Ďalší prítomní: Mgr. Ján Veteráni – hlavný kontrolór   

Mgr. Alena Šabová –  zapisovateľka 

 

      

Prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. 1. 

 

1.   Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

Starosta obce PhDr. Mário Žáčik otvoril rokovanie zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Beladiciach, privítal poslancov obce a všetkých ostatných prítomných na 

zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch spoločenskej sály Obecného úradu Beladice. 

Podľa prezenčnej listiny bolo prítomných  8 poslancov OZ z celkového počtu 9 poslancov. OZ 

je uznášania schopné. Starosta obce určil zapisovateľku: Mgr. Alenu Šabovú. Navrhovaný 

program (s pozvánkou) bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle obce 

a v časovom predstihu doručený poslancom obce. 

 

Navrhovaný program zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu  

2. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

3. Kontrola a plnenie uznesení 

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Beladice pre M. Sládeka 

5. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Beladice pre GHOUSE s.r.o. (Ing. 

Tomáš Geier) 

6. Žiadosť o odkúpenie, výmenu prípadne dlhodobý nájom pre FARBALSTAV s.r.o., 

FARBALSTORE s.r.o. (Slavomír Bališ) 

7. Žiadosť o vydanie vyjadrenia k umiestneniu kasína (Gematic s.r.o.) 

8. Návrh prebratia už vybudovanej komunikácie a osvetlenia z vlastníctva MARENČÍK reality 

s.r.o. do vlastníctva obce 

9. Použitie rezervného fondu obce za účelom odkúpenia pozemku 

10. Dofinancovanie projektu: Knižnica Beladice „Modernizácia a zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia knižnice za účelom ochrany zdravia obyvateľov Beladíc“  
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11. Modernizácia a obnova chodníkov a ciest v obci Beladice a jej financovanie 

12. Zapojenie sa do výzvy MEETING TOWN – CERV 2023 

13. Informácia o aktuálnom stave projektu „Zelené obce Slovenska“ 

14. Informácia o aktuálnom stave projektu „Rekonštrukcia budovy Sýpky“ 

15. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva ako členov do Rady školy pri Základnej 

škole s materskou školou, Školská 252, 951 75 Beladice 

16. Harmonogram kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci Beladice na r. 2023 

17. Harmonogram termínov zasadnutí OZ na 1. polrok 2023 

18. Správa aktivít Obecného úradu Beladice 

19. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 

20. Záver  

 
Doplnené body do rokovania obecného zastupiteľstva:  

- Bod č. 18 : Správa aktivít Obecného úradu Beladice sa bude vydávať na kvartálnej 

báze – zrušený bod  

- Správa o kontrolnej činnosti HK obce Beladice za rok 2022 (Bod č.18) 
- Bod č. 19: Oprava strechy na bytovom dome č. 746/76  
- Bod č. 20: Rozobratie prístrešku pri Základnej škole s materskou školou, Školská 252, 

951 75 Beladice 
- Bod č. 21: Interpelácie poslancov a pripomienky občanov  

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre OŠK Beladice (p. Lukáš Tokár) 

- Bod č. 22: Záver 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

 
Navrhnutý program rokovania bol schválený. 
 
 

Uznesenie č. 26/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení -  
s ch v á l i l o  
program zasadnutia OZ dňa 22.02.2023.  
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Schválený program zasadnutia OZ zo dňa 22.02.2023:  
 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu  
2. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
3. Kontrola a plnenie uznesení 
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Beladice pre M. Sládeka 
5. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Beladice pre GHOUSE s.r.o. 

(Ing. Tomáš Geier) 
6. Žiadosť o odkúpenie, výmenu prípadne dlhodobý nájom pre FARBALSTAV s.r.o., 

FARBALSTORE s.r.o. (Slavomír Bališ) 
7. Žiadosť o vydanie vyjadrenia k umiestneniu kasína (Gematic s.r.o.) 
8. Návrh prebratia už vybudovanej komunikácie a osvetlenia z vlastníctva MARENČÍK 

reality s.r.o. do vlastníctva obce 
9. Použitie rezervného fondu obce za účelom odkúpenia pozemku 
10. Dofinancovanie projektu: Knižnica Beladice „Modernizácia a zabezpečenie 

materiálno-technického vybavenia knižnice za účelom ochrany zdravia obyvateľov 
Beladíc“  

11. Modernizácia a obnova chodníkov a ciest v obci Beladice a jej financovanie 
12. Zapojenie sa do výzvy MEETING TOWN – CERV 2023 
13. Informácia o aktuálnom stave projektu „Zelené obce Slovenska“ 
14. Informácia o aktuálnom stave projektu „Rekonštrukcia budovy Sýpky“ 
15. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva ako členov do Rady školy pri 

Základnej škole s materskou školou, Školská 252, 951 75 Beladice 
16. Harmonogram kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci Beladice na r. 

2023 
17. Harmonogram termínov zasadnutí OZ na 1. polrok 2023 
18. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Beladice za rok 2022 
19.  Oprava strechy na bytovom dome č. 746/76 
20.  Rozobratie prístrešku pri Základnej škole s materskou školou, Školská 252, 951 75 

Beladice 
19. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
20. Záver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

3. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
 

a) Voľba overovateľov zápisnice 
 

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice týchto poslancov OZ: 
p. Ľubica Slováková, p. Magdaléna Švecová. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie overovateľov zápisnice (p. Ľubica Slováková, p. 
Magdaléna Švecová).  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice.   
 

Uznesenie č. 27/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
podľa § 15 Zákona o obecnom riadení -   
s ch v á l i l o  
overovateľov zápisnice v zložení:  
p. Ľubica Slováková, p. Magdaléna Švecová. 
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3. Kontrola a plnenie uznesení 
 
Presunutý bod z predošlého zasadnutia OZ: Návrh prebratia už vybudovanej komunikácie a 
osvetlenia z vlastníctva MARENČÍK reality s.r.o. do vlastníctva obce.  
 
 

Uznesenie č. 28/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach  
v z a l o    n a     v e d o m i e 
kontrolu a plnenie uznesení. 
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4. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Beladice pre M. Sládeka 
 
Starosta obce prečítal žiadosť Marcela Sládeka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 
Beladice, ktorá je súčasť zápisnice ako príloha č.2.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie odkúpenia nehnuteľného majetku obce Beladice 
– pozemok parcela registra „C“ číslo 112/108 o výmere 2 620 m², druh pozemku: orná pôda, 
katastrálne územie: Beladice, obec Beladice, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 788, 
vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 0 - 

„Proti“  7 Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. Ľubica Slováková, 
Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Zdržal sa“ 1 Ing. Marek Boďo 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce neschválili návrh na odkúpenie nehnuteľného 
majetku obce Beladice.  

 
Uznesenie č. 29/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
n e s ch v á l i l o 
odkúpenie nehnuteľného majetku obce Beladice – pozemok parcela registra „C“ číslo 
112/108 o výmere 2 620 m², druh pozemku: orná pôda, katastrálne územie: Beladice, obec 
Beladice, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 788, vedenom Okresným úradom Zlaté 
Moravce, katastrálnym odborom.  
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5. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Beladice pre GHOUSE s.r.o. (Ing. 
Tomáš Geier) 
 
Starosta obce pre občanov opäť prečítal žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve 
obce Beladice pre GHOUSE s.r.o. (v zastúp. Ing. Tomáš Geier), ktorá je súčasť zápisnice ako 
príloha č. 3 a dovysvetloval, že spoločnosť GHOUSE s.r.o. by na pozemku vybudovala 
polyfunkčný objekt, resp. bytový dom. Maroš Tokár sa dotazoval, že kadiaľ by počas výstavby 
chodili ťažké stroje a zároveň upozorňoval že by mohlo dôjsť k poškodeniu miestnej 
komunikácie. Oprava poškodenej komunikácie by bola riešená zmluvne.    
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie prípravy na začatie vypracovania podkladov, 
geodetické zameranie pozemku, vypracovanie znaleckého posudku a formu odpredaja na 
odkúpenie časti nehnuteľného majetku obce Beladice – pozemok parcela registra „C“ číslo 
932/2 o celkovej výmere  4 544 m² (navrhované odkúpenie cca 500 m²), druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie: Veľké Chrašťany, obec Beladice, ktorý je 
zapísaný na liste vlastníctva č. 516, vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym 
odborom.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 4 Roman Guniš, Ján Slíž, Mgr. Ľubica Slováková, Lukáš Tokár 

„Proti“  3 Milan Hritz, Magdaléna Švecová, Marián Tokár 

„Zdržal sa“ 1 Ing. Marek Boďo 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili návrh uznesenia.  
 

Uznesenie č. 30/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o  
prípravu na začatie vypracovania podkladov, geodetické zameranie pozemku, vypracovanie 
znaleckého posudku a formu odpredaja na odkúpenie časti nehnuteľného majetku obce 
Beladice – pozemok parcela registra „C“ číslo 932/2 o celkovej výmere  4 544 m² 
(navrhované odkúpenie cca 500 m²), druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
katastrálne územie: Veľké Chrašťany, obec Beladice, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 
516, vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom.  
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6.  Žiadosť o odkúpenie, výmenu prípadne dlhodobý nájom pre FARBALSTAV s.r.o., 
FARBALSTORE s.r.o. (Slavomír Bališ) 
 

Úvodné slovo opäť dostal starosta obce prečítaním žiadosti o odkúpenie, výmenu prípadne 

dlhodobý nájom pre FARBALSTAV s.r.o., FARBALSTORE s.r.o. (v zastúp. Slavomír Bališ), ktorá 

je súčasť zápisnice ako príloha č. 4.  

 

Hlasovanie za návrh uznesenia:  schválenie žiadosti na dlhodobý prenájom nehnuteľného 
majetku obce Beladice – pozemok parcela registra „E“ číslo 1-1194 o celkovej výmere  5 937 
m², druh pozemku: orná pôda, katastrálne územie: Pustý Chotár, obec Beladice, ktorý je 
zapísaný na liste vlastníctva č. 848, vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym 
odborom.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 0  - 

„Proti“  7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, 
Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Zdržal sa“ 1 Mgr. Ľubica Slováková 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce neschválili žiadosť od spoločnosti FARBALSTAV 
s.r.o., FARBALSTORE s.r.o. na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku obce Beladice. 
 

 
Uznesenie č. 31/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
n e  s ch v á l i l o   
žiadosť na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku obce Beladice – pozemok parcela 
registra „E“ číslo 1-1194 o celkovej výmere  5 937 m², druh pozemku: orná pôda, katastrálne 
územie: Pustý Chotár, obec Beladice, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 848, vedenom 
Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom.  
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7.  Žiadosť o vydanie vyjadrenia k umiestneniu kasína (Gematic s.r.o., Vajnorská 97/A, 831 
04 Bratislava, IČO: 35977892) 
 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou spoločnosti Gematic s. r. o. o umiestnenie 

kasína v priestoroch Terminálu R1. V priestoroch by sa prevádzkovali výherné hracie 

automaty, šípky, pokrové hry či bowling. Žiadosť o vydanie vyjadrenia k umiestneniu kasína 

je súčasť príloh zápisnice (č.5). 

Hlasovanie za návrh uznesenia:  vyslovuje súhlas s umiestnením kasína na území obce 
Beladice a to: CASINO ROYALE, Beladice – Pustý Chotár 821, 951 75 Beladice v priestoroch 
pre žiadateľa Gematic s.r.o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35977892. 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

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

„Proti“  1 Magdaléna Švecová 

„Zdržal sa“ 1 Milan Hritz 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce vyslovili súhlas s umiestnením kasína v žiadosti 
spoločnosti Gematic s.r.o..  

 
Uznesenie č. 32/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
v y s l o v i l o   s ú h l a s   
s umiestnením kasína na území obce Beladice a to: CASINO ROYALE, Beladice – Pustý Chotár 
821, 951 75 Beladice  pre žiadateľa Gematic s.r.o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava, IČO: 
35977892. 
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8.  Návrh na prebratia už vybudovanej komunikácie a osvetlenia z vlastníctva MARENČÍK 
reality s.r.o. do vlastníctva obce 
 
Išlo o presunutý bod z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva. S pánom 

Marenčíkom prebehli viaceré pracovné stretnutia, kde prediskutovávali riziká spojené 

s užívaním a možným poškodením už existujúcej komunikácie. Poslanci navrhli, že bod 

rokovania sa bude prejednávať po predložení návrhu zmluvu od p. Marenčíka s vopred 

stanovenými podmienkami. Bol podaný návrh na presunutie tohto bodu rokovania až po 

predložení spomínanej zmluvy na najbližší polrok.  

 

Hlasovanie za návrh uznesenia:  presunutie bodu rokovania „kúpy nasledovného majetku 
od predávajúceho MARENČĺK reality, s.r.o., so sídlom Snežienkova 1726/4 949 01 Nitra, IČO: 
48170771, za podmienky právoplatného kolaudačného rozhodnutia: 
 
- Nehnuteľnosť - pozemok registra „C“ parc. č. 542/6 — orná pôda o výmere 1969 m² 
nachádzajúca sa v k. ú. Pustý Chotár, obec Beladice — za kúpnu cenu 1,- EUR. 
- 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, obec Beladice — za kúpnu cenu 1,- 
EUR. 
- Verejné osvetlenie - postavené na pozemku parcele registra „C“ parc. č. 542/6 — orná pôda 
o výmere 1969 m² nachádzajúci sa v k. ú. Pustý Chotár, obec Beladice — za kúpnu cenu 1,- 
EUR“ na najbližší polrok.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili presunutie bodu zasadnutia na najbližší 
polrok.  
 

Uznesenie č. 33/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o   
presunutie bodu rokovania „Návrh prebratia už vybudovanej komunikácie a osvetlenia z 
vlastníctva MARENČÍK reality s.r.o. do vlastníctva obce“ na najbližší polrok.  
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9.  Použitie rezervného fondu obce za účelom odkúpenia pozemku 
 
Ide o pozemok vedľa existujúcej materskej školy vo Veľkých Chrašťanoch, ktorý by slúžil na 

prístavbu k materskej škole. Predávajúci navýšil navrhovanú sumu za pozemok o 12 000,- 

EUR vyššiu, z toho dôvodu je potrebné tento bod prerokovať.   

Hlasovanie za návrh uznesenia:  schválenie použitia rezervného fondu obce (v hodnote 
12 000,- EUR) za účelom odkúpenia nehnuteľnosti - pozemku reg. „C“ parc. č. 952/6 – druh 
pozemku: záhrada o výmere 700 m², nachádzajúci sa v k.ú. Veľké Chrašťany, obec Beladice, 
na liste vlastníctva č. 953, vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym 
odborom. 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 0 - 

„Proti“  8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce neschválili použitie rezervného fondu za účelom 
odkúpenia nehnuteľnosti – pozemku reg. „C“ parc. č. 952/6, k.u. Veľké Chrašťany, obec 
Beladice.   

 
Uznesenie č. 34/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
n e  s ch v á l i l o   
použitie rezervného fondu (v hodnote 12 000,- EUR) za účelom odkúpenia nehnuteľnosti - 
pozemku reg. „C“ parc. č. 952/6 – druh pozemku: záhrada o výmere 700 m², nachádzajúci sa 
v k.ú. Veľké Chrašťany, obec Beladice, na liste vlastníctva č. 953, vedenom Okresným úradom 
Zlaté Moravce, katastrálnym odborom. 
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10.  Dofinancovanie projektu: Knižnica Beladice „Modernizácia a zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia knižnice za účelom ochrany zdravia obyvateľov Beladíc“ 
 
Projekt bol do výzvy zapojený ešte za pôsobenia predošlých poslancov. Výzva bola 
vyhodnotená za úspešnú. Celková výška príspevku je 77 556,01 EUR. Realizácia projektu je 
plánovaná na 3 etapy (stavebné úpravy, nákup IT techniky a interiérového vybavenia). Bod je 
potrebné doschvaľovať z dôvodu navýšenia nákladov vo výške 15 000,- EUR za stavebné 
úpravy.  
 

Hlasovanie za návrh uznesenia:  schválenie dofinancovania projektu s názvom Knižnica 
Beladice „Modernizácia a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia knižnice za 
účelom ochrany zdravia obyvateľov Beladíc“, kód žiadosti o NFP: NFP302070BRS7, kód výzvy: 
IROP-PO3-SC77/2021-75  z dôvodu navýšenia nákladov vo výške 15 000,- EUR čerpanie 
z bežných príjmov DPFO.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili dofinancovanie projektu s názvom 
Knižnica Beladice.  

 
Uznesenie č. 35/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o   
dofinancovanie projektu s názvom Knižnica Beladice „Modernizácia a zabezpečenie 
materiálno-technického vybavenia knižnice za účelom ochrany zdravia obyvateľov Beladíc“, 
kód žiadosti o NFP: NFP302070BRS7, kód výzvy: IROP-PO3-SC77/2021-75  z dôvodu 
navýšenia nákladov vo výške 15 000,- EUR  čerpanie z bežných príjmov DPFO.  
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11.  Modernizácia a obnova chodníkov a ciest v obci Beladice a jej financovanie  
 
Starosta obce informoval o aktuálnom štádiu procesu modernizácie a obnovy chodníkov 
a ciest v obci (uskutočnené pracovné stretnutie za účasti poslancov obce, inžinieringom 
projektu, geodetmi). Zámer na obnovu ciest a chodníkov je plánovaný na uliciach: Dlhá, 
Horná, Kostolná a Panská.  
 

Hlasovanie za návrh uznesenia:   
A: schválenie geodetického zamerania, inžiniering a prípravu projektu a rozpočtu 
„Modernizácie a obnovy chodníkov a ciest v obci Beladice“.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

 
B: schválenie čerpania z finančných prostriedkov z refundácie EUROPEAN COMMISSION 
(projekt Europe for Citizens Town Twinning 2022) na prípravu a projektovú dokumentáciu 
projektu „Modernizácie a obnovy chodníkov a ciest v obci Beladice“.  
 
 Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili navrhované znenia uznesení.  
 

Uznesenie č. 36/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
A: s ch v á l i l o   
geodetické zameranie, inžiniering a prípravu projektu a rozpočtu „Modernizácie a obnovy 
chodníkov a ciest v obci Beladice“.   
B: s ch v á l i l o   
čerpanie z finančných prostriedkov z refundácie EUROPEAN COMMISSION (projekt Europe 
for Citizens Town Twinning 2022) na prípravu a projektovú dokumentáciu projektu 
„Modernizácie a obnovy chodníkov a ciest v obci Beladice“.  
 
12.  Zapojenie sa do projektu Europe for Citizens Town Twinning – CERV 2023 
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Cieľom výzvy je propagácia EÚ tém, ktorá bude realizovaná našou obcou a plne hradená 
z refundovaných finančných prostriedkov z EÚ. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: vyjadrenie súhlasu so zapojením sa do projektu Europe for 
Citizens Town Twinning – CERV 2023 a schválenie čerpania z finančných prostriedkov 
z refundácie r. 2022 z EÚ na interiérové dovybavenie sály obecného úradu a kultúrne 
podujatie.   
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce súhlasili so zapojením sa do projektu Europe for 
Citizens Town Twinning – CERV 2023 a schválili čerpanie z finančných prostriedkov 
z refundácie.  

 
Uznesenie č. 37/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
A: v y j a d r i l o    s ú h l a s   so    
zapojením sa do projektu Europe for Citizens Town Twinning – CERV 2023.  
 
B: s ch v á l i l o   
čerpanie z finančných prostriedkov z refundácie r. 2022 z EÚ na interiérové dovybavenie sály 
obecného úradu a kultúrne podujatie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  Informácia o aktuálnom stave projektu „Zelené obce Slovenska“ 
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Starosta obce informoval o aktuálnom stave projektu „Zelené obce Slovenska“ , ktorý bol 
schválený predchádzajúcimi poslancami obce a uspel. Pôjde o výsadbu približne 100 ks 
stromov (hlavne lipy, javory, duby a borovice) na miestnych cintorínoch a v parku za 
obecným úradom.  
 
Návrh uznesenia: vzatie sa vedomie informáciu o aktuálnom stave projektu „Zelené obce 
Slovenska“. 

Uznesenie č. 38/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
v z a l o   n a   v e d o m i e   
informáciu o aktuálnom stave projektu „Zelené obce Slovenska“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  Informácia o aktuálnom stave projektu „Rekonštrukcia budovy Sýpky“ 
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Starosta obce oboznámil prítomných o aktuálnom stave projektu „Rekonštrukcia budovy 
Sýpky“. Projekt bol podporovaný aj predošlými poslancami obce. V blízkej dobe bude vydaná 
výzva, do ktorej by sa obec chcela zapojiť. Aktuálne prebieha ešte dovypracovanie 
energetického certifikátu budovy.   
 
Návrh uznesenia: vzatie sa vedomie informáciu o aktuálnom stave projektu „Rekonštrukcia 
budovy Sýpky“.  

 
Uznesenie č. 39/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
v z a l o   n a   v e d o m i e   
informáciu o aktuálnom stave projektu „Rekonštrukcia budovy Sýpky“. 
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15.  Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva ako členov do Rady školy pri 
Základnej škole s materskou školou, Školská 252, 951 75 Beladice 
 
Navrhnutí poslanci do členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 252, 
951 75 Beladice: p. Roman Guniš, p.  Ľubica Slováková, p. Marián Tokár. 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie delegovania poslancov obecného zastupiteľstva  
v zložení: p. Roman Guniš, p.  Ľubica Slováková, p. Marián Tokár, ako členov do Rady školy 
pri Základnej škole s materskou školou, Školská 252, 951 75 Beladice.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, , 
Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 1 Mgr. Ľubica Slováková 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili poslancov do členov Rady školy pri 
Základnej škole s materskou školou.  

 
Uznesenie č. 40/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o   
delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva v zložení:  
p. Roman Guniš, p.  Ľubica Slováková, p. Marián Tokár, ako členov do Rady školy pri 
Základnej škole s materskou školou, Školská 252, 951 75 Beladice.  
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16.  Harmonogram kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci Beladice na r. 
2023 
 
Starosta obce informoval o navrhovanom harmonograme kultúrno-spoločenských a 
športových podujatí v obci Beladice na r. 2023: 
 
- Vítanie novorodencov (1 x ročne, máj 2023), 
- Szentiványi cup (jún-júl 2023), 
- DEŇ DETÍ OBCE (jún 2023), 
- DNI OBCE BELADICE (júl, 8.7.2023), 
- Jubilanti (1x ročne, september 2023), 
- Mesiac úcty k starším (október 2023), 
- Štefanská zábava (december 2023), 
- Trojkráľový večer (koncert, január 2024). 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie harmonogramu kultúrno-spoločenských a 
športových podujatí v obci Beladice na r. 2023. 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili harmonogram kultúrno-spoločenských 
a športových podujatí v obci Beladice na r. 2023. 

 
Uznesenie č. 41/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o   
harmonogram kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci Beladice na r. 2023: 
 
- Vítanie novorodencov (1 x ročne, máj 2023), 
- Szentiványi cup (jún-júl 2023), 
- DEŇ DETÍ OBCE (jún 2023), 
- DNI OBCE BELADICE (júl, 8.7.2023), 
- Jubilanti (1x ročne, september 2023), 
- Mesiac úcty k starším (október 2023), 
- Štefanská zábava (december 2023), 
- Trojkráľový večer (koncert, január 2024). 
 
 
Vydávanie časopisu Drevenica. 
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17.  Harmonogram termínov zasadnutí OZ na 1. polrok 2023 
 
Navrhovaný harmonogram termínov zasadnutí OZ na 1. polrok 2023, ak bude potrebné 
starosta obce zvolá mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 

Marec  = 22.03.2023 

Jún  =  21.06.2023 

 
Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie harmonogramu termínov zasadnutí OZ na 1. 
polrok 2023 
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili harmonogram termínov zasadnutí OZ 
na 1. polrok 2023. 

 
Uznesenie č. 42/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o   
harmonogram termínov zasadnutí OZ na 1. polrok 2023: 
 

Marec  = 22.03.2023 

Jún  =  21.06.2023 
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18.  Správa o kontrolnej činnosti HK obce Beladice za rok 2022 
 
Správa o kontrolnej činnosti HK obce Beladice za rok 2022 je súčasť zápisnice ako príloha č. 
6. Hlavný kontrolór v krátkosti zhrnul jej znenie.  
 
Návrh uznesenia: vzatie na vedomie správy o kontrolnej činnosti HK obce Beladice za rok 
2022 

Uznesenie č. 43/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
v z a l o     n a     v e d o m i e 
správu o kontrolnej činnosti HK obce Beladice za rok 2022.  
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19. Oprava strechy na bytovom dome č. 746/76 
 
Ide o dlhodobo pretrvávajúci problém so strechou na bytovom dome. Nájomníčke zateká 
počas daždivého počasia do bytu a opravu strechy je viac než nutná. Marián Tokár 
pripomenul problém aj s plesňami na konštrukcii strechy. P. Guniš navrhoval už aj výmenu 
okien v predmetnom nájomnom byte. P. Boďo sa spýtal či budú nájomníci počas opravy 
strechy bývať v byte, prípadne či dostanú dočasné náhradné ubytovanie. Predpokladaná 
výška opravy je do 20 000,- EUR, ktorá by bola hradená z fondu opráv obce na bytové domy. 
Oprava strechy by bola riešená na etapy.  
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie opravy strechy na bytovom dome č. 746/76 vo 
výške do 20 000,- EUR hradené z fondu opráv obce na bytové domy.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili opravu strechy na bytovom dome č. 
746/76 vo výške do 20 000,- EUR hradené z fondu opráv obce na bytové domy. 
 

Uznesenie č. 44/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o   
opravu strechy na bytovom dome č. 746/76 vo výške do 20 000,- EUR hradené z fondu opráv 
obce na bytové domy.  
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20.  Rozobratie prístrešku pri Základnej škole s materskou školou, Školská 252, 951 75 
Beladice 
 
Starosta obce prečítal  žiadosť obce o vydanie stanoviska a následné  stanovisko školy 
k problematike už existujúceho prístrešku. P. Boďo navrhol jeho zlegalizovanie a presunutie 
bodu na ďalšie OZ. Slovo na dovysvetlenie dostal aj riaditeľ školy p. Homola, avizoval, že 
aktuálne čaká na vydanie statického posudku.     
 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie presunutia bodu rokovania „Rozobratie 
prístrešku pri Základnej škole s materskou školou, Školská 252, 951 75 Beladice“ na ďalšie 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Za“ 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili presunutie bodu rokovania na ďalšie 
OZ.  
 

Uznesenie č. 45/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o   
presunutie bodu rokovania „Rozobratie prístrešku pri Základnej škole s materskou školou, 
Školská 252, 951 75 Beladice“ na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
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21. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
 
a) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre OŠK Beladice (v zastúp. Lukáš 

Tokár) 
 
Žiadosť o o poskytnutie finančného príspevku v hodnote 7 500,- EUR pre OŠK Beladice 
(chod futbalového klubu na r. 2023pre A mužstvo, detskú kategóriu U9 a U11) je súčasť 
príloh zápisnice pod č. 7. Financovanie z nerozpočtovaných zdrojov.  
 
 

Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre 
OŠK Beladice (A mužstvo, detskú kategóriu U9 a U11) v celkovej výške 7 500,- EUR.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 

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

„Proti“  1 Marián Tokár 

„Zdržal sa“ 0 - 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili žiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku pre OŠK.  
 

Uznesenie č. 46/2023 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 

zo dňa 22.02.2023 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o   
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre OŠK Beladice (A mužstvo, detskú kategóriu 
U9 a U11) v celkovej výške 7 500,- EUR.  
 
 

b) Poplatok za využívanie multifunkčného ihriska pri Základnej škole s materskou 
školou, Školská 252, 951 75 Beladice 

 
V rámci diskusie bolo navrhnuté zaviesť poplatok za  v hodnote 15 EUR/hod. za využívanie 

multifunkčného ihriska počas večerných hodín len pre dospelých na pokrytie výdavkov na 
elektrickú energiu. 

 
Hlasovanie za návrh uznesenia: schválenie poplatku v hodnote 15 EUR/hod. za využívanie 

multifunkčného ihriska počas večerných hodín len pre dospelých na pokrytie výdavkov na 
elektrickú energiu.  
 
Výsledok hlasovania: 

Prítomní 8 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, 
Marián Tokár 
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„Za“ 7 Ing. Marek Boďo, Roman Guniš, Milan Hritz, Ján Slíž, Mgr. 
Ľubica Slováková,  Lukáš Tokár, Marián Tokár 

„Proti“  0 - 

„Zdržal sa“ 1 Magdaléna Švecová 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci obce schválili poplatok v hodnote 15 EUR/hod. za 
využívanie multifunkčného ihriska počas večerných hodín len pre dospelých.   

 
Uznesenie č. 47/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice 
zo dňa 22.02.2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 
s ch v á l i l o   
poplatok v hodnote 15 EUR/hod. za využívanie multifunkčného ihriska počas večerných 
hodín len pre dospelých na pokrytie výdavkov na elektrickú energiu.  

 
 
 
 

Ďalšie interpelácie poslancov a pripomienky občanov 
-starosta obce poprosil riaditeľa školy, aby do areálu školy nevstupovali vozidlá 
a o zamknutie a zatvárenia hlavnej brány do areálu.  
 
Do diskusie sa zapojili občania: p. Homolová Iveta (užívanie futbalového ihriska psíčkarmi 
a k umiestnenie kasína), p. Komžík Dušan (upozornil na nebezpečenstvo vyskytujúcich sa 
kameňov na cestných komunikáciách, vjazdoch z miestnych komunikácií) a  aj p. Čásar 
s problém dlhodobo a množstvom stojacich áut po uliciach obce. 

 
 
 
 

22. Záver 
 
Na záver pán starosta poďakoval všetkým prítomným a ukončil 3. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva obce Beladice zo dňa 22.02.2023.   
 
Overovatelia zápisnice :  p. Mgr. Slováková Ľubica 
     p. Švecová Magdaléna 

 
Zapísala :      p. Šabová Alena.  
  
 
 
 
 
 
 
         PhDr. Mário Žáčik 
         starosta obce 
V Beladiciach, dňa 22.02.2023 
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