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ZASTUPITEĽSTVA, KONANÉHO 01.03.2021
Beluša, 02.03.2021
Na prvom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši schválili nový Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky 2021-2027. Stanovili sa plány
obce v oblasti verejného obstarávania ako aj v oblasti investícií obce pre rok 2021.
Prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Beluši v roku 2021 sa v pondelok 01. marca 2021
zúčastnilo 11 poslancov. Pôvodne naplánovaný
termín 22.2.2021 bol z epidemiologických dôvodov
preložený. Priamy prenos z rokovania bolo možné
sledovať naživo cez kanál youtube a záznam je
prístupný
na
webovom
sídle
obce
https://www.belusa.sk/samosprava/obecnezastupitelstvo/videogaleria-oz/
Po kontrole plnenia uznesení z decembrového zasadnutia Obecného zastupiteľstva
(OZ) v Beluši, informovala hlavná kontrolórka obce o výsledkoch štyroch kontrol
vykonaných v roku 2020.
Poslanci OZ prijali zmenu rozpočtu obce Beluša na rok 2021 rozpočtovým opatrením
č. 1. Príjmy rozpočtu ovplyvnili najmä finančné prevody na úseku matriky, evidencie
obyvateľstva, stavebného úradu, životného prostredia, dopravy či sčítania obyvateľov.
Aktuálna pandemická situácia a administratívno-materiálne zabezpečenie pravidelného
testovania v obecných budovách zvýšili výdavky v rámci prijatých opatrení.
Vo výdavkoch rozpočtu je zahrnutá suma za projektovú dokumentáciu rekonštrukcie
strechy v Materskej škole Hloža, ktorá je v havarijnom stave, suma na výstavbu detských
ihrísk v Hloži a Belušských Slatinách. Pre ďalšie obecné investície pre rok 2021 schválili
poslanci čerpanie finančných prostriedkov
z rezervného fondu, ktoré budú použité na
nákup hydraulického paketového lisu, na
zvýšenie
bezpečnosti
nasvietením
8
priechodov pre chodcov v obci a na kúpu
nákladného vozidla pre potreby obecných
služieb.
Podľa plánu verejného obstarávania
obce Beluša na rok 2021 obec uskutoční
verejné
obstarávanie
na
obstaranie
pohonných hmôt, technického vozidla pre
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účely technických služieb obce Beluša, osvetlenia
a zvýšenia
bezpečnosti
na
vybraných
8
priechodoch pre chodcov či balíkovacieho lisu na
kartón, plast a plechovky. Verejné súťaže taktiež
prebehnú na vykonanie obecných deratizácií,
súťažiť sa budú obecné telekomunikačné služby
a zber biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu (BRKO).
Ôsmim dodatkom VZN č.8/2013 sa mení
výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školskom
zariadení, po vykonaní hmotnej inventarizácii majetku vyradila Ústredná inventarizačná
komisia obecný majetok v hodnote 9 523,25 €.
Pandémia koronavírusu v roku 2020 významne zasiahla aj oblasť kultúry. Obec na rok
2021 pripravila plán kultúrnych podujatí, ktorý sa bude aktualizovať podľa epidemiologickej
situácie. Najväčšími plánovanými akciami sú oslava Dňa detí Belušské Rozprávkovo, 15.
Belušský jarmok či 24. Belušský ples. Pripravené sú výstavy, divadelné predstavenia,
koncerty a veľký sviatok čaká Futbalový klub (FK) Beluša, ktorý oslavuje 70. výročie svojho
založenia.
Ešte v novembri 2020 bol zverejnený zámer vypracovania nového strategického
dokumentu obce – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce
Beluša na roky 2021-2027, ktorý je základným plánovacím dokumentom a odráža víziu
rozvoja obce. Vyjadruje ekonomické možnosti obce, najmä však reflektuje potreby občanov,
ktorí boli súčasťou tvorby programu a to formou vyplnenia dotazníka, ktorý bol prístupný
občanom i podnikateľom počas januára 2021. Svoj názor vyjadrilo 207 občanov a 14
podnikateľských subjektov. Vo februári prebehlo i verejné prerokovanie návrhu strategickej
časti PHRSR, ktorú pripomienkovali poslanci OZ, členovia odborných komisií OZ,
zamestnanci obecného úradu a široká verejnosť. Schválený PHRSR má 5 častí s 35
projektovými zámermi v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej. Prioritami obce
pre najbližšie roky sú vybudovanie kanalizácie, zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre
chodcov v obci, zlepšenie dopravnej a miestnej infraštruktúry, efektívne fungovanie
odpadového hospodárstva či budovanie športovísk, revitalizácia námestia v centre obce
a vybudovanie parku pre verejnosť.
Obecní poslanci taktiež schválili zámer nájmu obecných nájomných bytov (ul. Ľ.
Štúra 1883/42-43, 1884/44-45) pre občanov, sociálnych bytov (ul. Slatinská č. 39 a č. 2429) –
tri byty pre sociálne slabších občanov a tiež nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve
obce slúžiace na prevádzku kancelárií, poskytovanie služieb alebo zdravotnej starostlivosti.
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Z pohľadu majetku obce Beluša
poslanci OZ odsúhlasili zámer predaja 2
obecných pozemkov a zriadenie vecného
bremena na pozemok obce pre uloženie
inžinierskych sietí. Darovacou zmluvou medzi
obcou Beluša a vlastníkmi pozemkov obec
bezplatne nadobudne pozemky v lokalite
„Doluvodie 2. etapa“ na základe vzájomných
rokovaní s vlastníkmi daných pozemkov.
FK Beluša zabezpečuje športovú
činnosť pre osem futbalových družstiev od detí až po mužov. Nakoľko podpora športu je
jednou z priorít obce, obecní poslanci odsúhlasili dotáciu pre FK Beluša v sume 24 000 €. Za
kvalitne vykonanú prácu v roku 2020 schválili obecní poslanci odmenu hlavnej kontrolórke
obce.
V diskusii starosta obce upriamil pozornosť na možnosti vybudovania optickej siete
v Beluši, zriadenie 3 odberných miest na testovanie občanov počas každej soboty a taktiež
prebiehajúce sčítanie občanov. Prítomní diskutovali o novom systéme zberu odpadu počas
tzv. jarného a jesenného upratovania. O presnom termíne a spôsobe rozmiestnenia
kontajnerov budú občania včas informovaní.
Podrobnejšie informácie sú prístupné v zápisnici zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Beluši zo dňa 01.03.2021, ktorú nájdete na webovom sídle obce
https://www.belusa.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/zapisnice-z-verejnych-zasadnuti-oz1/
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