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ZASTUPITEĽSTVA, KONANÉHO 27.09.2021
Beluša, 27.09.2021
Na štvrtom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši (OZ) v roku 2021 sa
schválilo všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách participatívneho rozpočtu a občania
sa tak budú môcť priamo a aktívne zapájať do prerozdeľovania financií z obecného
rozpočtu. Prevádzkový poriadok pohrebísk mení výšku poplatkov za cintorínske služby.
Belušská materská škola bola určená ako spádová pre obec Mojtín. V nájomných obecných
bytových domoch bol po takmer 20 rokoch schválený nový domový poriadok.
Štvrté zasadnutie OZ v Beluši v roku
2021 sa konalo v pondelok 27. septembra
2021 a zúčastnilo sa ho 12 poslancov.
Priamy prenos z rokovania bolo možné
sledovať naživo cez kanál youtube a záznam
je prístupný na oficiálnom webovom sídle
obce www.belusa.sk
Po kontrole plnenia uznesení
z júnového zasadnutia OZ v Beluši, hlavná
kontrolórka obce informovala o výsledkoch
kontroly hospodárnosti v Materskej škole Beluša za rok 2020 a kontroly nakladania
s finančnými prostriedkami zo sociálneho účtu na Obecnom úrade Beluša za rok 2020.
Zistené nedostatky boli odstránené.
Dôvodom ôsmeho rozpočtového opatrenia boli v príjmovej časti úpravy výnosu dane
z príjmov či aktuálne predpisy daní a poplatkov za komunálny odpad, príspevky základnej
a materskej školy.
Výdavky z obecného rozpočtu smerujú aj do zlepšenia komfortu klientov v
zariadení opatrovateľskej služby
Vo výdavkovej časti rozpočtu je zahrnutá kúpa jednorazových rozložiteľných vreciek
na zber kuchynského odpadu určených pre bytové domy, kúpa veľkorozmerového kontajnera
s hákovým uchytením hradená zo zdrojov Environmentálneho fondu. Znížiť rýchlosť na
uliciach v časti Hloža a Zavažská pomôžu nové spomaľovače s dopravným značením. Boli
schválené aj finančné prostriedky na redizajn webovej stránky obce Beluša.
Obecné Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu 17 klientom. Na
zvýšenie ich komfortu pri celoročnej starostlivosti boli vyčlenené finančné prostriedky na
kúpu ďalších ochranných pracovných pomôcok, sprchovacích vozíkov, invalidného vozíka.
Balkón zariadenia bude zastrešený.
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Nový školský rok 2021/2022
Riaditeľky Základnej školy Beluša,
Materskej školy Beluša a Cirkevného centra
voľného času informovali o otvorení školského
roka 2021/2022. Základná škola Beluša má 72
zamestnancov a 550 žiakov v 26 triedach.
Materská škola Beluša zamestnáva 41
zamestnancov a v 11 triedach je umiestnených
257 detí. Cirkevné centrum voľného času má 2
interných a 10 externých zamestnancov, do 20
záujmových krúžkov a klubov sa prihlásilo
približne 210 detí a mládeže z Beluše a okolia.
Konsolidovaná výročná správa obce Beluša za rok 2020, vrátane jej rozpočtových
organizácií Základnej školy Beluša a Materskej školy Beluša, ponúka obraz o plnení úloh
obce a o vývoji obce z pohľadu rozpočtu a účtovníctva. Príjmy rozpočtu obce sú podľa
skutočného čerpania k 30.06.2021 plnené na cca 50%, výdavky na takmer 40%.
Nové všeobecne záväzné nariadenia obce (VZN)
Obecní poslanci odsúhlasili všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktoré určuje
pravidlá participatívneho rozpočtu obce Beluša, čím sa umožní občanom aktívne a priamo sa
zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu obce. Maximálna
výška podpory pre jeden projekt je pre budúci rok určená na 2 000 €. Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území obce upravovalo VZN ešte z roku 2007. Novým nariadením VZN
č.3/2021 sa dosiahol súlad s právnymi normami i praxou. S účinnosťou od 01.01.2022 sa
mení aj cenník cintorínskych služieb na pohrebiskách a v domoch smútku obce Beluša, ktorý
nebol aktualizovaný viac ako 16 rokov. Prijatým VZN č.4/2021 bola ako spádová materská
škola pre deti s trvalým pobytom v obci Beluša a v obci Mojtín určená Materská škola Beluša.
Poslanci neodsúhlasili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výzve
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na zvýšenie kapacity infraštruktúry
materských škôl z dôvodu vysokého finančného zaťaženia pre obecný rozpočet.
Obec Beluša má vo vlastníctve dva nájomné bytové domy. Nakoľko od roku 2004
došlo k viacerým legislatívnym a prevádzkovým zmenám, bolo potrebné aktualizovať
Domový poriadok v nájomných bytových domoch vo vlastníctve obce Beluša. Boli schválení
členovia inventarizačných komisií pri vykonaní hmotnej inventarizácie k 31.12.2021. Starosta
obce Beluša Ján Prekop bol splnomocnený na zastupovanie v plnom rozsahu, na zhromaždení
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vlastníkov pozemkov poľovného revíru Brekov a Hradište, ktoré užívajú pozemky v rámci
katastra obce Beluša.
Nájomné a zmluvné vzťahy
Z pohľadu obecného majetku poslanci OZ odsúhlasili predaj 2 obecných pozemkov za
účelom odkúpenia pozemku pod garáž, resp.
pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa.
Bolo schválených 10 nájomných zmlúv na
nájomné obecné byty podľa splnených
podmienok
v zmysle
platného
VZN
o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce do
nájmu. Schválené boli aj tri nájomné vzťahy na
voľné nebytové priestory v budovách vo
vlastníctve obce Beluša.
V súvislosti s modernizáciou železničnej trate na úseku Nové Mesto nad VáhomPúchov poslanci odsúhlasili zmluvu o zriadení vecného bremena vo veci zabezpečenia
vonkajšieho osvetlenia preložky ul. Továrenskej, kde obec vystupuje ako oprávnený
z vecného bremena. Zámennou zmluvou medzi obcou Beluša a Trenčianskym samosprávnym
krajom (TSK) bez finančného vyrovnania obec Beluša majetkovoprávne vysporiada, resp.
získa pozemky pod chodníkom na ul. Trenčianskej a TSK nadobudne pozemky pod cestou
smerom na časť obce Podhorie. Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod
obecnou kompostárňou bola zastupiteľstvom schválená kúpna zmluva s podielovými
vlastníkmi.
Schválenie žiadostí subjektov
Obci Beluša boli doručené tri žiadosti podnikateľov pôsobiacich v oblasti gastra
a kozmetických služieb vo veci zníženia poplatku za komunálny odpad, resp. nájomné, za
obdobie počas prvého polroka 2021, počas pandémie COVID-19, kedy boli ich prevádzky
zatvorené. Všetkým trom žiadostiam obecní poslanci vyhoveli.
V Diskusii boli prítomní informovaní o mobilnom darovaní krvi v obci, o úspešnom
dokončení projektu „Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Beluša“, o riešení preplnených
kontajnerov na zber textilu a o žiadosti občanov časti Hloža o osadenie spomaľovačov na ulici
pri miestnom kostole.
Podrobnejšie informácie sú prístupné v zápisnici zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Beluši zo dňa 27.09.2021, ktorú nájdete na oficiálnom webovom sídle obce
www.belusa.sk
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