OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
KOMUNIKÉ ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KONANÉHO 28.2.2022
Beluša, 01.03.2022
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2022 sa konalo v posledný
februárový deň, 28. februára 2022. Poslanci OZ sa venovali určeniu výšky financií na mzdy
a prevádzku na dieťa školských a predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce či vyhláseniu záväznej časti tretej zmeny a doplnkov obecného územného plánu.
Bola schválená výška finančnej podpory individuálneho bývania pre občanov obce Beluša.
Obec sa bude uchádzať o získanie dotácie na vybudovanie cyklostojanov pri železničnej
zastávke Beluša.
Druhé rokovanie OZ v Beluši sa
v roku 2022 konalo 28. februára za účasti
11 z 13 poslancov. Priamy prenos
z rokovania bolo možné sledovať naživo
cez kanál youtube obce Beluša a záznam je
prístupný na oficiálnom webovom sídle
obce www.belusa.sk .
Po kontrole plnenia uznesení
z januárového zasadnutia OZ v Beluši
informovala
hlavná
kontrolórka
o výsledkoch štyroch kontrol a ostatnej
kontrolnej práci vykonanej v roku 2021.
Prijaté obecné nariadenia určujú financie na dieťa materskej školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyhlasujú záväznú časť tretích zmien
územného plánu
Obsah tretej zmeny a doplnkov územného plánu obce Beluša sa začal prerokovávať
v roku 2020. Po zapracovaní stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov a verejnosti
poslanci schválili jeho záväznú časť, ktorá sa dotýka najmä lokality v centre obce (výstavba
nového bytového domu a využitie verejného priestranstva).
Obec Beluša každoročne aktualizuje výšku finančného príspevku na prevádzku
a mzdy na dieťa v materskej škole a školskom
zariadení vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti, a to podľa legislatívnych zmien a predpisov. Podľa zákonom stanoveného
koeficientu podielových daní na jedno dieťa, počtu detí/žiakov nahlásených k 15. septembru
a podľa koeficientu školy nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. je určená výška príspevku
na dieťa v materskej škole, v školskom klube základnej školy a v školskej jedálni pri
základnej škole. Ročný príspevok na dieťa materskej školy predstavuje sumu 3 034,08 €,
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dieťa školského klubu je podporené dotáciou 670,73 € a stravník školskej jedálne získa
finančné prostriedky vo výške 211,59 €.
Oproti minulým rokom je z dôvodu zmeny zákona osobitným režimom riešený
finančný príspevok pre centrá voľného času. Obec Beluša na základe zmluvy
s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Beluša, poskytne v plnej výške finančné prostriedky na
mzdy a prevádzku cirkevného centra voľného času Beluša, podľa poskytnutých údajov
o počte žiakov a stanovených koeficientov podielových daní a druhu školy, v zmysle zákona,
resp. zákonného výpočtu. Pre rok 2022 je to suma 108,57 € na jedno dieťa v cirkevnom
centre. Zriaďovateľ cirkevného centra Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša po uzatvorení
zmluvy doručil obci Beluša žiadosť o navýšenie financií, nakoľko celková dotácia 15 199,80
€ nepostačuje. Po predložení všetkých nákladov centra by šlo o navýšenie financií
o 41 107,34 €, čo ale nie je pri súčasnej finančnej situácii z obecného rozpočtu možné. Obec
Beluša musí primárne pokryť náklady na zariadenia vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti, t.
j. Materská škola Beluša, Základná škola Beluša a súvisiace školské kluby či jedálne.
Druhá zmena obecného rozpočtu vyčlení z rezervného fondu financie na
pasportizáciu chodníkov, ciest, zelene, drevín a bude opravený drevený prístrešok pri
kultúrnom dome v Podhorí.
Podľa reálneho stavu a pridelených transferov sa menila príjmová a výdavková časť
rozpočtu. Na základe lepšej miery vytriedeného odpadu sa sadzba zákonného poplatku za
komunálny odpad zníži pre rok 2022 na 18 €/tona. Do rozpočtu bola zapracovaná dotácia
takmer 70 tisíc € na nákup 500 kompostérov do domácností a 10 pre verejné priestranstvá.
Obec musela navýšiť financie pre materskú školu z dôvodu rapídneho navýšenia cien za
energie. V dvoch obecných nájomných bytových domoch boli opravené prasknuté potrubia na
základe vykonaného monitoringu odpadového potrubia. Z rezervného fondu boli vyčlenené
financie na pasportizáciu chodníkov, ciest, zelene a drevín. V Podhorí bude pri kultúrnom
dome opravený drevený prístrešok v hodnote 15 tisíc €.
Na podporu individuálneho bývania obec Beluša prispeje svojim občanov sumou
10 € na osobu
Obec Beluša vyplatí v roku 2022 finančnú podporu v zmysle Zásad podpory
individuálneho bývania v obci Beluša, a to vo výške 10 € pre občana Beluše ktorý splnil
všetky podmienky podľa zásad, t. j. trvalý pobyt v obci k 01.01.2022 a vyrovnané všetky
daňové a poplatkové záväzky voči obci k 31.12.2021. Príspevok bude vyplatený najneskôr do
31.08.2022.
Plány obce Beluša na rok 2022 v oblasti obstarávania, sociálnych vecí a kultúry
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Poslanci sa oboznámili s predpokladanými verejnými obstarávaniami na dodávku
elektrickej energie, opravu strechy prístrešku Kultúrneho domu v Podhorí a na oplotenie
areálu a vytvorenia parkovacích plôch pri cintoríne v Hloži. V roku 2022 bude vypracovaný
nový dokument Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023-2027, ktorý zohľadňuje
miestne špecifiká a potreby občanov. Na základe vykonanej hmotnej inventarizácie majetku
bol vyradený hmotný majetok vo výške 50 tisíc €. Predložený plán kultúrnych podujatí
vychádza z tradičných, obľúbených akcií počas roka, ale prispôsobuje svoj program aj
potrebám občanov. Najvýznamnejšie kultúrne akcie v roku sú Belušský jarmok, Belušské
kultúrne leto, oslava Dňa detí, či Belušský ples.
Schválenie nájomných vzťahov v obecných bytoch a priestoroch na rok 2022
Každoročne je schvaľovaný zámer osobitnej výnimky nájmu v nájomných obecných
bytoch v dvoch bytových domoch, zámer nájmu sociálnych bytov v dvoch rodinných domoch
a zámer nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska, hasičskej zbrojnice,
Kultúrnom dome Beluša a v budove bývalej školskej jedálne.
Obec Beluša chce vytvoriť cyklostojany pri železničnej zastávke Beluša
Obec Beluša pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy
MAS Naše Považie o realizáciu stojanov na bicykle v dosahu oboch nástupíšť na železničnej
zastávke v Beluši. Podanie žiadosti je naplánované v priebehu marca 2022. Celkové výdavky
predstavujú 63 tisíc eur, obec sa bude uchádzať o výšku dotácie 50 tisíc eur, zvyšok bude
financovaný z obecného rozpočtu.
Majetkoprávne vzťahy
Poslanci odsúhlasili zmluvu o zriadenie vecného bremena na obecný pozemok, na
ktorom budú uložené inžinierske siete (elektrické vedenie), v súvislosti s novým bytovým
domom v centre obce. Schválenými zámermi prevodov pozemkov sa dosiahne scelenie
pozemkov v celom areáli materskej školy v Hloži a scelenie dvoch pozemkov pri rodinných
domoch žiadateľov. Ďalší zámer nájmu dvoch obecných pozemkov v centre obce a pri
zdravotnom stredisku umožní umiestniť odberné miesta pre balíkové zásielky elektronického
obchodu.
Z prijatých žiadostí obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie vlastných príjmov
základnej a materskej školy a zároveň neschválilo žiadosť gastro zariadenia o odpustenie
poplatku za komunálny odpad za obdobie mesiace 11.-12.2021 z dôvodu uzatvorenia
prevádzky pre pandémiu COVID-19.
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V bode Rôzne starosta obce informoval
o podaných žiadostiach o získanie nenávratného
finančného príspevku. Projekt „Wifi pre Teba“
spočíva vo vybudovaní WIFI externých
prístupových bodov na miestach komunitného
života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie
všetkým občanom a návštevníkom obce Beluša
a jej častí k širokopásmovému internetu.
Príspevok na zberné dvory sa bude dať využiť na
nákup zberných nádob, veľkokapacitných
kontajnerov, zberových vozidiel či zariadení na mechanickú úpravu odpadov.
Pomoc Ukrajine
Obec Beluša vo svojom vyhlásení ostro odsúdila vojenský konflikt na Ukrajine
a vyjadruje solidaritu a podporu voči ukrajinskému ľudu. Starosta informoval o možnostiach
pomoci Ukrajine.
Vzhľadom k aktuálnej vojnovej situácii u našich východných susedov na Ukrajine,
obecné zastupiteľstvo na základe podnetu poslanca OZ Ing. Štefana Kukučku rozhodlo
o vyčlenení sumy 6 200 € z obecného rozpočtu na humanitárnu pomoc Ukrajine.
Na základe mnohých otázok, či obec plánuje organizovať humanitárnu zbierku pre
tisícky vojnových utečencov, musia obce a mestá na základe odporúčaní Ministerstva
zahraničných vecí a ZMOS-u počkať na usmernenia z okresných úradov, ktoré budú
koordinované humanitárne zbierky organizovať.
Obec Beluša poskytne priestory budovy bývalej školskej jedálne, do ktorej budú počas
01. marca 2022 zvážať autolekárničky, zdravotnícky, obväzový materiál zložky Dobrovoľnej
požiarnej ochrany z celého Slovenska. Následne bude tento materiál 02. marca 2022
odvezený kamiónom priamo na Ukrajinu.
V Interpelácii poslancov sa prítomní oboznámili s významnými projektovými
zámermi obce, ako napr. športová multifunkčná hala, nadstavba Základnej školy Beluša,
kanalizácia. Opätovne sa poslanci venovali problému chýbajúcich kontajnerov na textilný
odpad. Obec hľadá nového poskytovateľa tejto služby, občania môžu textilný odpad vo
vreciach odovzdať na zberný dvor.
Podrobnejšie informácie sú prístupné v zápisnici zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Beluši zo dňa 28.02.2022, ktorú nájdete na oficiálnom webovom sídle obce
www.belusa.sk
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