OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
KOMUNIKÉ ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA, KONANÉHO 29.11.2021
Beluša, 30.11.2021
Na predposlednom plánovanom rokovaní Obecného zastupiteľstva (OZ) v roku 2021 bol
schválený návrh rozpočtu obce Beluša na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024. Podľa
prijatých všeobecne záväzných nariadení sa nemenia sadzby miestnych daní ani výška
poplatku za komunálny odpad. Upravili sa trhové poriadky jednotlivých predajných miest a
poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase. Bol navýšený jednorazový finančný príspevok pri
narodení dieťaťa v Beluši.
V poradí siedme zasadnutie OZ
v Beluši v roku 2021 sa konalo 29.
novembra 2021 za účasti 12 z 13
poslancov. Priamy prenos z rokovania
bolo možné sledovať naživo cez kanál
youtube a záznam je prístupný na
oficiálnom webovom sídle obce.
Po kontrole plnenia uznesení
z novembrového
mimoriadneho
zasadnutia OZ v Beluši hlavná kontrolórka
informovala
o výsledkoch
kontroly
vybavovania sťažností a petícií za rok 2020, pričom nebola evidovaná žiadna sťažnosť ani
petícia. Predstavila plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022, ktorý bol prítomnými
poslancami schválený.
Jedenásta zmena rozpočtu znižuje čerpanie rezervného fondu
Úprava bežných príjmov a výdavkov odráža reálny príjem a čerpanie financií. Vo
výdavkovej časti plánuje obec, okrem iného, aj nákup paletového vozíka na prepravu
lisovaného papiera. Tréningová činnosť mládežníckych družstiev FK Beluša za rok 2021
bude podporená dotáciou z obecného rozpočtu. Navyšujú sa výdavky na údržbu softvéru
a výpočtovej techniky. Doplnené bude aj technické vybavenie strojov pre potreby Oddelenia
obecných služieb. Obec pokračuje na obnove kamerového systému.
Obecný rozpočet za hlavnú a podnikateľskú činnosť na rok 2022 je schválený
ako prebytkový
Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z prognózy Výberu pre daňové prognózy
a z vývoja rozpočtového hospodárenia obce v roku 2021. Hlavné kategórie príjmov sú
daňové, nedaňové, granty a transfery, príjmy z transakcií a prijaté úvery, pôžičky a návratné
finančné pomoci. Výdavková časť je rozdelená do 14 programov a 50 podprogramov.
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Celkové príjmy predpokladá vo výške 6 369 503,00 € a celkové výdavky vo výške
6 233 666,00 €. Návrh rozpočtu odporučila schváliť aj hlavná kontrolórka obce Beluša.
Významnými investíciami na rok 2022 sú:
-

Finančná podpora projektov v rámci prvého ročníka participatívneho rozpočtu

-

Príspevok na podporu individuálneho bývania fyzickým osobám s trvalým
pobytom v obci Beluša

-

II. etapa osvetlenia priechodov pre chodcov

-

Oplotenie, parkovisko a odvodnenie cintorína v Hloži

-

Oplotenie ihriska v Belušských Slatinách

-

Prístrešok pri KD Podhorie

-

Budovanie štyroch workoutových ihrísk v obci a jej častiach

Nové všeobecne záväzné nariadenia (VZN) upravujú miestne dane a poplatky. Navyšuje
sa jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa a určujú sa nové pravidlá pre trhový
predaj
VZN č. 5/2021 upravuje spôsob platieb miestnych daní v splátkach. Sadzby miestnych
daní (okrem jednej výnimky- daň za užívanie verejného priestranstva) zostávajú nezmenené.
Vo VZN č. 6/2021 sa podrobnejšie rozpísali výnimky pri vrátení, odpustení a znížení
poplatku za komunálny odpad. Pribudla striedavá starostlivosť rodičov ako dôvod na zníženie
poplatku. Príspevok pri narodení dieťaťa sa VZN č.7/2021 od roku 2022 navyšuje z 50,00 €
na 100,00 €.
VZN č. 8/2021 až č. 11/2021 upravujú podľa aktualizácie platných zákonov
a skúseností z praxe podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v KD Beluša, na Trhovisku a na Belušskom jarmoku. Predmetom zmien bola aj
úprava poplatkov za umožnenie trhového predaja. 50% úľavu z výšky poplatku dostanú pri
predaji na Belušskom jarmoku občania Beluše a podnikateľské subjekty so sídlom na území
obce.
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Po desiatich rokoch boli
zmenené
poplatky
za
hlásenie
v miestnom rozhlase, ktoré budú
účinné od 01.01.2022. Rozdiely
v sumách od 10, 00 € po 30,00 € za
jedno hlásenie sú podľa kategorizácie
oznamov- bežný, reklamný, politický
charakter, srdečné blahoželanie, trhový
predaj. Zadarmo zostávajú smútočné
oznamy, straty a nálezy, oznamy obce
a obecných organizácií.
Obec
Beluša
pripravuje
projektovú žiadosť o získanie financií z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky, ktorej predmetom je realizácia stojanov na bicykle na
osemnástich miestach v celej obci, vrátane jej obecných častí. Tam, kde to situácia umožňuje,
budú stojany kryté prístreškom. V prípadoch, kedy sa na danej lokalite nenachádza spevnená
plocha, bude táto zrealizovaná zámkovou dlažbou, prípadne dobetonávkou. 5%
spolufinancovanie obce činí takmer 16 tisíc €, celkové náklady na projekt sú vo výške 317
tisíc €.
Nájomné a zmluvné majetkové vzťahy
V súvislosti so záujmom obce Beluša podať žiadosť o získanie dotácie na budovanie
doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, konkrétne cyklostojany a cykloprístrešok v Hloži
v blízkosti kostola a v Belušských Slatinách pri bývalom kúpalisku je potrebné uzatvoriť
nájomný vzťah s majiteľmi pozemkov z dôvodu preukázania majetkovoprávneho vzťahu
k pozemku. Bola schválená nájomná zmluva na posledný voľný sociálny byt na obdobie
jedného roka. Pre vysporiadanie chýbajúcich dvoch pozemkov pre budúcu výstavbu
zariadenia pre seniorov v časti obce Beluša je potrebné uzatvoriť zámennú zmluvu. Obec
Beluša sa dohodla na uzatvorení nájomnej zmluvy so Železnicami Slovenskej republiky,
nakoľko má obec záujem vybudovať kryté cyklostojany pre občanov, cestujúcich.
Záverom rokovania starosta upriamil pozornosť na organizovanie ďalšieho očkovania
v obci Beluša (KD Beluša), pričom záujem môžu občania nahlasovať do 01. decembra 2021.
Podrobnejšie informácie sú prístupné v zápisnici zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Beluši zo dňa 29.11.2021, ktorú nájdete na oficiálnom webovom sídle obce
www.belusa.sk .
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