Zápisnica
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši
konaného dňa 9. mája 2022
v zasadacej miestnosti OcÚ v Beluši o 16.30 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
- počet prítomných poslancov: 12
- ospravedlnení poslanci: Ing. Peter Majdan - pracovné povinnosti
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Beluši
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši
Názory občanov
Schválenie nájomnej zmluvy
Rôzne
Interpelácie poslancov – diskusia
Ukončenie zasadnutia

Starosta obce Ján Prekop otvoril a viedol v poradí štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Beluši v roku 2022.
Konštatoval, že:
a/ zasadnutie bolo zvolané v zmysle §-u 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.
b/ podľa podpísanej prezenčnej listiny bolo prítomných 12
poslancov obecného
zastupiteľstva, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce - predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá spracuje a predloží
návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia:
- Mária Matušová
- Milan Šedík
- Ing. Jozef Kazík
Za overovateľov zápisnice boli určení :
1/ Mária Vlasatá
2/ Ing. Peter Virga
1

Písaním zápisnice bola poverená :
Oľga Ľahká
Video produkciu a živé vysielanie zabezpečuje: Jozef Filko a Miroslav Kortman
Oboznámil prítomných, že prebieha nahrávanie videozáznamu v priamom prenose
prostredníctvom sociálnej siete YOU TUBE , ktorý bude verejne prístupný na webovom sídle
obce Beluša.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
UZNESENIE č. 64/22.05
OZ volí:
Návrhovú komisiu v zložení:
- Mária Matušová
- Milan Šedík
- Ing. Jozef Kazík
/za 12 - Ing. Matej Slávik, Mária Vlasatá, Ing. Jozef Kazík, Mária Matušová, Stanislav
Ročiak, Ing. Štefan Kukučka, Milan Bednár, Ing. František Salaj, Ing. Peter Virga ,
Peter Šarlay, Milan Šedík, Ing. Milan Šedík /
3. Schválenie programu rokovania
Starosta obce - návrh programu na dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej OZ)
ste obdržali s pozvánkou.
Má niekto ďalšie doplňujúce návrhy k dnešnému programu zasadnutia OZ?
Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie:
UZNESENIE č. 65/22.05
OZ schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši uvedený na pozvánke.
/za 12 - Ing. Matej Slávik, Mária Vlasatá, Ing. Jozef Kazík, Mária Matušová, Stanislav
Ročiak, Ing. Štefan Kukučka, Milan Bednár, Ing. František Salaj, Ing. Peter Virga ,
Peter Šarlay, Milan Šedík, Ing. Milan Šedík /
Starosta obce programu.

konštatoval, že

zasadnutie sa bude uberať podľa schváleného

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši
Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ - informoval o prijatých 28 uzneseniach na zasadnutí
OZ z 25. apríla 2022 a o interpelácii poslancov z aprílového zasadnutia OZ.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
UZNESENIE č. 66/22.05
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OZ berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši konaného dňa 25.04.2022.
/za 12 - Ing. Matej Slávik, Mária Vlasatá, Ing. Jozef Kazík, Mária Matušová, Stanislav
Ročiak, Ing. Štefan Kukučka, Milan Bednár, Ing. František Salaj, Ing. Peter Virga ,
Peter Šarlay, Milan Šedík, Ing. Milan Šedík /
5. Názory občanov
V bode Názory občanov neboli zo strany prítomných občanov vznesené žiadne pripomienky.
6. Schválenie nájomnej zmluvy
Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ – informoval, že:
1. Obec Beluša podala na jeseň 2020 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb, na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, kód výzvy: IROP-PO1-SC1222020-59.
2. V rámci podanej žiadosti obec Beluša vybuduje doplnkovú cyklistickú infraštruktúru v obci
Beluša. Konkrétne 2 cykloprístrešky, jeden situovaný v centre obce pri autobusovej zastávke
Stred a druhý na sídlisku Ľ. Štúra, v blízkosti autobusovej stanice Kovo-bytovky. Daný
projekt je už v štádiu realizácie, dokončený by mal byť v priebehu mesiaca máj 2022.
3. V rámci predloženej výzvy je potrebné preukázať majetkovoprávny vzťah k pozemku, na
ktorom budujú cykloprístrešky. Z uvedeného dôvodu je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu
na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľnosti Okresným úradom Púchov, Katastrálnym
odborom, pre okres Púchov, obec Beluša, kat. územie Beluša na LV č. 2956, pozemok registra
KN-C parcelné číslo 7/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 433 m2. Vlastníkom
uvedeného pozemku bol Ing. Eduard Koval, Domaniža 267, 018 16 Domaniža, s ktorým bola
uzatvorená nájomná zmluva na dobu neurčitú, vzhľadom k tomu, že došlo k zmene vlastníka
pozemku na predmetnej parcele, je potrebné uzatvoriť novú nájomnú zmluvu. Vlastníkom je
v súčasnosti spoločnosť : EK properties s. r. o. , Slatinská 2278/225, 018 61 Beluša, IČO:
52 932 532.
4. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, za nájomné 1 euro / 5 kalendárnych
rokov, nakoľko jednou zo základných úloh obce je v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f),
g), h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: obec
zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, verejnoprospešné služby,
najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie
čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou,
odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú
dopravu, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce,
chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej
starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú
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kultúru a šport.
Obecný úrad vzhľadom na skutočnosti uvedené v bodoch 1. až 4. Dôvodovej správy súhlasí
s nájmom vyššie uvedeného pozemku za vyššie uvedených podmienok.
Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie :
UZNESENIE č. 67/22.05
OZ schvaľuje:
Nájomnú zmluvu na dobu neurčitú s prenajímateľom:
- EK properties s. r. o. , Slatinská 2278/225, 018 61 Beluša, IČO: 52 932 532, predmetom
ktorej je nájom k nehnuteľnostiam – pozemku, zapísané v katastri nehnuteľností Okresným
úradom Púchov, Katastrálnym odborom, pre okres Púchov, obec Beluša, kat. územie Beluša:
- LV č. 2956, pozemok registra KN C parc. č. 7/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 433
m2, a to za nájomné vo výške 1 euro / 5 kalendárnych rokov.
/za 12 - Ing. Matej Slávik, Mária Vlasatá, Ing. Jozef Kazík, Mária Matušová, Stanislav
Ročiak, Ing. Štefan Kukučka, Milan Bednár, Ing. František Salaj, Ing. Peter Virga ,
Peter Šarlay, Milan Šedík, Ing. Milan Šedík /
7. Rôzne
V bode Rôzne neboli predložené žiadne príspevky a informácie.
8. Interpelácie poslancov – diskusia
Starosta obce – pozval prítomných na dve kultúrne rodinné podujatia : Belušské
rozprávkovo, ktoré sa uskutoční v sobotu 4.júna 2022 v areáli Základnej školy Beluša a Deň
rodiny, ktorý sa bude konať v nedeľu 22. mája 2022 tiež v areáli ZŠ Beluša.
9. Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ján Prekop, ktorý poďakoval
prítomným za účasť .
Čas ukončenia zasadnutia obecného zastupiteľstva: 16: 51
Overovateľ č.1
Mária Vlasatá

Ján PREKOP
starosta obce

Overovateľ č.2
Ing. Peter Virga

Mgr. Patrik Štrbák
prednosta obecného úradu
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