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ZASTUPITEĽSTVA, KONANÉHO 26.04.2021
Beluša, 27.04.2021
Na druhom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši (OZ) v roku 2021
schválili prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške takmer 400 tisíc €. Obec
plánuje ďalšie investície. Prijaté všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2021 upravuje
podmienky vodenia psov v obci a vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný.
Druhé zasadnutie OZ v Beluši v roku 2021 sa konalo v pondelok 26. apríla 2021
a zúčastnilo sa ho 10 poslancov. Priamy prenos z rokovania bolo možné sledovať naživo cez
kanál
youtube
a záznam
je
prístupný
na
webovom
sídle
obce
https://www.belusa.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/videogaleria-oz/
Po kontrole plnenia uznesení
z marcového zasadnutia OZ v Beluši,
okresná prokurátorka JUDr. Gabriela
Zlochová
oboznámila
prítomných
s obsahom protestu prokurátora proti
nezákonným článkom VZN č. 5/2009
o podmienkach držania psov na území
obce Beluša. Navrhla dané články zrušiť,
resp. nahradiť novými ustanoveniami.
Protestu obec Beluša vyhovela
a obecní poslanci zároveň prijali nové
VZN č.1/2021 o vodení psov a sume
úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Beluša, ktorá bola určená vo výške
3,00 €. Vodiť psa je možné len na vôdzke a majiteľ je povinný odstrániť psie výkaly
z verejných priestranstiev. Je zakázaný vstup so psom na verejne prístupné detské ihriská,
pieskoviská, športoviská, do areálov základných a materských škôl, na cintoríny, pamätníky
a pietne miesta, do budovy obecného úradu a do objektov školských, kultúrnych a športových
zariadení, všetko sa týka budov a priestorov vo vlastníctve, resp. správe obce.
Hlavná kontrolórka obce informovala o výsledkoch kontroly príjmov z nájomných
zmlúv za hrobové miesta za rok 2020. Obec eviduje na troch cintorínoch takmer 3 000
hrobových miest. Na základne nájomnej zmluvy ku každému hrobovému miestu sa poplatok
za nájom vyberá na obdobie 10 rokov. Obec Beluša evidovala k 31.12.2020 nedoplatky
u viacerých nájomcov, ktorým boli zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatku za nájom
hrobového miesta. Obec apeluje u daných občanov o úhradu nájomného platného na ďalších
10 rokov.
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Podľa prijatého Záverečného účtu
obce Beluša za rok 2020 obec Beluša aj
napriek neľahkému roku, poznačeného
pandémiou
Covid-19,
hospodárila
s prebytkom vo výške takmer 400 tisíc €
(396 547,82 €), ktorý poslanci odsúhlasili
na tvorbu rezervného fondu. Zároveň budú
v priebehu roka financované z rezervného
fondu niektoré obecné investície, ako
napríklad kúpa nového nákladného
motorového vozidla pre Oddelenie
obecných služieb, resp. spolufinancovanie
projektu Zlepšenia technického vybavenia na Základnej škole v Beluši (ZŠ).
Poslanci OZ prijali zmenu rozpočtu obce Beluša na rok 2021 rozpočtovým opatrením
č. 3. Príjmy rozpočtu ovplyvnili najmä aktuálne predpisy daní a poplatkov za komunálny
odpad či príspevky základnej a materskej školy. Vo výdavkoch rozpočtu sú zahrnuté ďalšie
investície obce Beluša pre rok 2021, ako napríklad nákup elektrickej závory (rampy) na
zberný dvor a nákladného vozidla pre potreby obecných služieb. Výdavky zahŕňa aj 5%
spolufinancovanie obce pri projekte základnej školy „Zlepšenie technického vybavenia ZŠ“,
v rámci ktorého budú vybudované nové odborné učebne v priestoroch ZŠ. Obnovovať sa
tento rok bude v Beluši aj dopravné značenie na miestnych komunikáciách a dopravných
ihriskách v areáloch MŠ Beluša a Hloža.
Vyhodnotili sa uznesenia OZ prijaté v roku 2020. Na 7 zasadnutiach OZ bolo prijatých
164 uznesení (86 v prvom polroku, 78 v druhom polroku). Každého zasadnutia sa z 13
poslancov OZ zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov OZ. Priemerná účasť predstavovala
81,32%. Zasadnutia OZ sa spravidla konajú každý druhý mesiac. Od marca tohto roka sa
začali konať, na základe iniciatívy poslancov OZ, pracovné stretnutia poslancov OZ
v mesiaci, kedy sa obecné zastupiteľstvo nekoná. Prerokovávajú sa aktuálne problémy
a podnety na zlepšenie života v Beluši.
Obec Beluša má k dnešnému dňu 50 platných VZN, z ktorých bude OZ v roku 2021
novelizovať prevádzkový poriadok pohrebiska a pohrebnej služby a VZN o poskytovaní
dotácií. Zo súčasne platných 18 normatívnych aktov OZ v Beluši sa prehodnotia napríklad
Zásady pre nájom nebytových priestorov a Domový poriadok - nájomné byty.
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o. za účelom prevádzkovania kancelárií.

Z pohľadu obecného majetku
poslanci OZ odsúhlasili predaj 2
obecných pozemkov za účelom
scelenia
pozemkov
v areáli
rodinných domov. Boli schválené
nájmy 2 sociálnych bytov pre
žiadateľov, ktorí spĺňali podmienky
v zmysle
platného
VZN
o prideľovaní bytov vo vlastníctve
obce do nájmu. Schválený bol
i nájom
nebytových
priestorov
v budove bývalej školskej jedálne
obchodnej spoločnosti Realitieri, s. r.

V blízkosti obchodného reťazca COOP Jednota, pri farskom kostole v Beluši, by malo
byť od júla na susediacom pozemku vo vlastníctve obce umiestnené odberné miesto pre
zásielky zo známeho elektronického obchodu (ALZA box), ktoré budú môcť využívať
občania Beluše, resp. široká verejnosť.
V diskusii starosta obce upriamil pozornosť na realizované projekty v ZŠ Beluša, na
sčítanie obyvateľov – ukončenú elektronickú fázu a prípravy na druhú asistovanú fázu
v termíne od 03.05.-13.06.2021, na registračnú kampaň „Do práce na bicykli“ a zrealizované
zametanie komunikácií v obci Beluša po zimnej sezóne.
Prítomní poslanci predostreli možnosť výstavby obchodného reťazca v obci, zaujímali
sa o využitie pozemkov obce v centre v blízkosti realizovanej výstavby bytového domu
a požiadali o zabezpečenie osvety očkovania proti Covid-19.
Podrobnejšie informácie sú prístupné v zápisnici zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Beluši zo dňa 26.04.2021, ktorú nájdete na webovom sídle obce
https://www.belusa.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/zapisnice-z-verejnych-zasadnuti-oz1/
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