Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši
zo dňa 27.07.2022
UZNESENIE č. 99/22.07
OZ volí:
Návrhovú komisiu v zložení:
- Stanislav Ročiak
- Mária Vlasatá
- Peter Šarlay
UZNESENIE č. 100/22.07
OZ schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši uvedený na pozvánke.
UZNESENIE č. 101/22.07
OZ berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši konaného dňa 27.06.2022.
UZNESENIE č. 102/22.07
OZ schvaľuje:
1)
zmenu rozpočtu obce Beluša rozpočtovým opatrením č. 9 vrátane programov a
podprogramov:
Príjmy celkom: 8 128 781,00- Eur
• Bežné príjmy
pre hlavnú činnosť 5 790 685,00,- Eur
pre vedľajšiu činnosť 315 000,00,- Eur
• Kapitálové príjmy 1 216 850,00,- Eur
• Finančné operácie príjmové
pre hlavnú činnosť 684 885,00,- Eur
pre vedľajšiu činnosť 121 361,00,- Eur
Výdavky celkom: 7 973 046,00- Eur
• Bežné výdavky
pre hlavnú činnosť 5 923 395,00,- Eur
pre vedľajšiu činnosť 297 530,00,- Eur
• Kapitálové výdavky
pre hlavnú činnosť 1 735 616, 00,- Eur
• Finančné operácie výdavkové 16 505,00,- Eur
2) čerpanie rezervného fondu v sume 56 164,00 Eur, z toho:
• 3 684,00 Eur na zakúpenie navíjacej brány pre DHZ Beluša
• 3 500,00 Eur na vykonanie dokončovacích zemných prác a terénnych úprav
Pumptracku v Hloži
• 1 300,00 Eur na vybudovanie altánku na Pumptracku v Hloži – preklasifikovanie
bežných výdavkov na kapitálové

• 5 354,00 Eur na realizáciu vŕtanej studne a dodávku a montáž vodotesnej žumpy v
areáli FK Beluša
• 5 354,00 Eur na realizáciu vŕtanej studne a dodávku a montáž vodotesnej žumpy v
areáli športového ihriska Hloža
• 29 972,00 Eur na realizáciu projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej
knižnice Beluša“
• 7 000,00 Eur na zakúpenie profesionálnej pračky so sušičkou do ZOS Beluša
UZNESENIE č. 103/22.07
OZ schvaľuje:
Zmluvu o nájme č. 5/2022 s nájomcom RUNA Medic s. r. o., Štúrova 846, 019 01 Ilava, IČO:
54 670 543, na nájom nebytových priestorov, a to miestností na 1. poschodí – ambulancia a
prípravovňa (35,6 m2), čakáreň (24,6 m2) a spoločné priestory (27 m2), nachádzajúcich v
budove obvodného zdravotného strediska súp. č. 6 postavenej na parcele registra KN-C č. 318
zapísanej v katastri nehnuteľností Okresným úradom Púchov, Katastrálnym odborom, pre
okres Púchov, obec Beluša, kat. územie Beluša na LV č. 1, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, od 01.08.2022 na dobu
neurčitú.
UZNESENIE č. 104/22.07
OZ berie na vedomie
Informácie pod bodom Rôzne:
1. schválenie žiadosti „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“

Podpísal, dňa 27.07.2022
Ján PREKOP
starosta obce

