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KOMUNIKÉ ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA, KONANÉHO 02.11.2021
Beluša, 03.11.2021
Druhé mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva (OZ) v roku 2021 sa konalo najmä
z dôvodu schválenia predloženia žiadosti na rekonštrukciu a modernizáciu obecnej
knižnice.
Šieste zasadnutie OZ v Beluši v roku 2021 sa konalo v mimoriadnom termíne – v
utorok 02. novembra 2021 za účasti deviatich poslancov. Priamy prenos z rokovania bolo
možné sledovať naživo cez kanál youtube a záznam je prístupný na oficiálnom webovom
sídle obce.
Rozpočet obce na rok 2021 sa mení desiatykrát
Po kontrole plnenia uznesení
z októbrového
mimoriadneho
zasadnutia OZ v Beluši poslanci OZ
prerokovali 10. zmenu obecného
rozpočtu v roku 2021. Zvýšenie
príjmov ovplyvnil výber daní v obci,
poplatkov za nájom hrobového miesta,
kultúrnu činnosť či predaj obecných
pozemkov.
Vo výdavkovej časti sa navýšilo čerpanie výdavkov napr. z dôvodu nákupu LED
svietidiel verejného osvetlenia v Hloži, ktoré boli poškodené počas búrky. Rozpočtové
výdavky sa navyšujú v programe Vzdelávanie – na zakúpenie kontajnera na náradie
v Základnej škole v Beluši. Doplnené budú dopadové plochy na detskom ihrisku gumovými
zatrávňovačmi v Hloži. Schválila sa výroba ďalších štyroch knižných búdok, ktoré budú
rozmiestnené v jednotlivých častiach obce. K verejnej WIFI sieti bude pripojený Kultúrny
dom Beluša. Strecha budovy Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti bude zateplená,
z dôvodu havarijného stavu sa vymení okno v budove bývalej školskej jedálne a dlhodobo
poškodený výťah v zdravotnom stredisku si vyžiada okrem odstránenia poruchy aj revíziu
a servis. Na overenie podpisov bude pre pracovníkov Obecného úradu v Beluši slúžiť nový
overovací modul.
Obec sa zapája do výzvy s cieľom modernizovať obecnú knižnicu
Hlavným bodom mimoriadneho rokovania bolo schválenie predloženia žiadosti
o získanie nenávratného finančného príspevku na základe zapojenia sa do výzvy Ministerstva
kultúry SR. Predmetom projektu „Podpora udržateľnosti a obnovy miestnej knižnice Beluša“
je rekonštrukcia knižnice vrátane stavebných úprav celkového priestoru, výmeny okien,
Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu, telefón: +421 42 2853 519, mobil: 0903 896
641 email: sekretariat@belusa.sk

OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
KOMUNIKÉ ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA, KONANÉHO 02.11.2021
rozvodov, podláh, vstupných priestorov, interiérového vybavenia, nábytku, softvéru na
prevádzku výpožičného systému, čítačky čiarových kódov kníh, výpočtovej techniky.
Celková výška oprávnených nákladov je 200 tisíc €. Predložený obecný projekt predpokladá
celkovú sumu 217.687,55 €. Spolufinancovanie obce je vo výške 5% (9.879,79 €)
a investovať bude aj do výmeny okien vo výške 20 tisíc eur, nakoľko tie sú neoprávneným
výdavkom v rámci danej žiadosti.
Obec Beluša je zriaďovateľom Materskej školy Beluša. Členom Rady školy pri
Materskej škole končí v novembri 2021 funkčné obdobie. Z 11 členov sú siedmi volení
a štyroch deleguje zriaďovateľ, t. j. obec Beluša. Poslanci OZ schválili štyroch delegovaných
a navrhnutých členov do Rady školy pri Materskej škole v Beluši.
Z dôvodu zvýšených nákladov na údržbu, spotrebu energií, mzdy, likvidáciu výpalkov
a režijných nákladov v Pestovateľskej pálenici Beluša sa s účinnosťou od 02.11.2021
upravuje poplatok za poskytnutú službu za vypálenie ovocného kvasu nasledovne:
- zákazník má vlastné palivové drevo na sadzbu 10,00 € za 1 La (pôvodná suma 9,10 €
za 1 La),
- zákazník nemá vlastné palivové drevo na sadzbu 11,40 € za 1 La (pôvodný 10,50 €
za 1 La).
V pôvodnej výške zostáva manipulačný poplatok v prípade nevykonanej destilácie
z dôvodu nekvalitného kvasu (20,00 € ak zákazník má vlastné drevo, 25,00 €, ak zákazník
nemá vlastné palivové drevo).
Podrobnejšie informácie sú prístupné v zápisnici zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Beluši zo dňa 02.11.2021, ktorú nájdete na oficiálnom webovom sídle obce
www.belusa.sk .
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