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KOMUNIKÉ Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA
MIMORIADNEHO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
KONANÉHO 09.05.2022
Beluša, 10.05.2022
Po štvrtýkrát sa v roku 2022 stretli poslanci Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši
v mimoriadnom termíne, dňa 09.mája 2022. V súvislosti s realizovaným projektom výstavby
dvoch cyklostojanov musela byť schválená nová nájomná zmluva na pozemok, nakoľko
nastala zmena vlastníka pozemku.
Májové rokovanie OZ v Beluši sa v roku 2022 konalo mimoriadne 09. mája za účasti
12 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 28 uznesení z aprílového zasadnutia OZ v Beluši sa poslanci OZ
zaoberali jediným a hlavným bodom rokovania, a to schváleniu nájomnej zmluvy.
Úprava nájomného vzťahu na pozemok v súvislosti s realizáciou projektu cyklostojanov
v obci Beluša
Obec Beluša bola úspešná pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo
výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky „Doplnková
cyklistická infraštruktúra v obci Beluša“. V súčasnosti sa už finalizuje s realizáciou dvoch
cykloprístreškov (jeden situovaný v centre obce pri autobusovej zastávke Stred a druhý na
sídlisku Ľ. Štúra, v blízkosti autobusovej stanice Kovo-bytovky). V rámci predloženej výzvy
je potrebné preukázať majetkovoprávny vzťah k pozemku, na ktorom sa budujú
cykloprístrešky. Pôvodne bola uzatvorená nájomná zmluva na pozemok o výmere 433 m2
s fyzickou osobou. Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene vlastníka pozemku na predmetnej
parcele, je potrebné uzatvoriť novú nájomnú zmluvu so spoločnosťou EK properties, s.r.o..
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, za nájomné 1 euro/5 kalendárnych rokov.
Podrobnejšie informácie budú prístupné v zápisnici zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Beluši zo dňa 09.05.2022, ktorú nájdete na oficiálnom webovom sídle obce
www.belusa.sk

Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu, telefón: +421 42 2853 519, mobil: 0903 896
641 email: sekretariat@belusa.sk

