
 U Z N E S E N I A
z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej zo dňa 22.10.2020 

so začiatkom o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Belej
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. XVIII/115/22102020

K bodu č. 2
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. určenie overovateľov zápisnice: Milan Balázs, Ing. Margita Bitterová
2. určenie zapisovateľky: Erika Kollárová

Hlasovanie:  Za:  4  Balázs, Ing. Bitterová, Tóth, Varga          Proti:   0    Zdržalo sa: 0

V Belej, dňa 27.10.2020

                                                                                                             Klaudia Pintérová, v.r.
                                                                                                                    starostka obce

Uznesenie č. XVIII/116/22102020
K bodu č. 3
Schválenie programu rokovania

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 predložený program rokovania, doplnený bodom č. 12 Zmena rokovacieho poriadku

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
    kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku  pandémie   
    ochorenia COVID-19  (odročené z predchádzajúceho zasadnutia 23.09.2020)
6. Žiadosť o zachovanie obecného rozhlasu v Belej časť Mária dvor  (odročené z predchádzajúceho 
    zasadnutia 23.09.2020)
7. Ďalšie aktivity obce plánované do 31.12.2020 v zmysle schváleného rozpočtu, bežné aj kapitálové
    výdavky  (odročené z predchádzajúceho zasadnutia 23.09.2020)
8. Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č. 2/2020
9. Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č. 3/2020
10. Odstránenie nedostatkov vytknutých Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor v  
      Rozhodnutí č. V 4974/2020-6 zo dňa 16.09.2020 
11. Určenie poplatku za prenájom trojhrobového miesta
12. Zmena rokovacieho poriadku 
13. Rôzne, diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
  

Hlasovanie:  Za:  4  Balázs, Ing. Bitterová, Tóth, Varga        Proti: 0      Zdržalo sa: 0

V Belej, dňa 27.10.2020

                                                                                                     Klaudia Pintérová, v.r.
                                                                                                           starostka obce



Uznesenie č. XVIII/117/22102020

K bodu č. 4
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení

• Zápisnica  zo XVI. zasadnutia zo dňa 24.07.2020 bola po návrate zapisovateľky z dlhodobej
PN doplnená a podpísaná starostkou obce, ktorá žiadala objektívne doplniť závažné výroky
zúčastnených.

• VZN o organizácií miestneho referenda v obci Belá bolo vyhlásené na úradnej tabuli obce
a na webovej stránke obce www.obec-bela.sk dňa 02.10.2020. 

Hlasovanie:    Za:  4  Balázs, Ing. Bitterová, Tóth, Varga         Proti: 0         Zdržalo sa: 0

V Belej, dňa 27.10.2020

                                                                                                     Klaudia Pintérová, v.r.
                                                                                                            starostka obce

Uznesenie č. XVIII/118/22102020

K bodu č. 5
Schválenie  žiadosti  o  návratnú  finančnú  výpomoc  na  výkon  samosprávnych  pôsobností
z  dôvodu kompenzácie  výpadku  dane  z  príjmov  fyzických  osôb  v  roku  2020  v  dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 
(odročené z predchádzajúceho zasadnutia 23.09.2020)

Obecné zastupiteľstvo v Belej schvaľuje 

podanie žiadosti o bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií  SR pre Obec
Belá, s odkladom splácania istiny do roku 2024, vo výške 6 845,00 EUR, na výkon samosprávnych
pôsobnosti z dôvodu kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 

Hlasovanie:    Za:  4  Balázs, Ing. Bitterová, Tóth, Varga         Proti: 0         Zdržalo sa: 0

V Belej, dňa 27.10.2020

                                                                                                         Klaudia Pintérová, v.r.
                                                                                                                 starostka obce
 



Uznesenie č. XVIII/119/22102020

K bodu č. 6
Žiadosť o zachovanie obecného rozhlasu v Belej časť Mária dvor      
(odročené z predchádzajúceho zasadnutia 23.09.2020)

Obecné zastupiteľstvo v Belej schvaľuje 

zachovanie  obecného rozhlasu v Belej časť Mária dvor, a to formou nového bezdrôtového systému
aplikovaného  cez  GSM  mobilným  operátorom  Orange.  Montáž  a  dodanie  zabezpečuje  firma
TOMLUX, s.r.o.,  Nové Zámky za cenu  2 199,00 € s DPH, ktorá bude hradená z prostriedkov
minulých rokov.

Hlasovanie:    Za:  4  Balázs, Ing. Bitterová, Tóth, Varga         Proti: 0         Zdržalo sa: 0

V Belej, dňa 27.10.2020       

                                                                                                  
                                                                                                               Klaudia Pintérová, v.r.

                                                                                                           starostka obce

Uznesenie č. XVIII/120/22102020

K bodu č. 8
Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č. 2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Belej berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č. 2/2020
celkové navýšenie príjmov a výdavkov o sumu 7 607,00 € o účelovo určené finančné prostriedky zo
ŠR, ÚPSVR a Environmentálneho fondu

Hlasovanie:    Za:  3  Balázs, Ing. Bitterová, Tóth          Proti: 0         Zdržalo sa: 0

V Belej, dňa 27.10.2020                         

                                                                                
                                                                                                       Klaudia Pintérová, v.r.

                                                                                                                          starostka obce



Uznesenie č. XVIII/121/22102020

K bodu č. 9
Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č. 3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Belej 

A: schvaľuje

presun rozpočtovaných prostriedkov v  rámci  schváleného rozpočtu,  pričom sa nemenia  
celkové príjmy a celkové výdavky – v bežných výdavkoch presun vo výške 5 939,00 €

B: berie na vedomie

            Povolené prekročenie rozpočtových príjmov – zvýšenie + 32 957,00 €
            v súvislosti povoleného prekročenia rozpočtových výdavkov             + 32 957,00 €

mimoriadna udalosť – likvidácia škôd spôsobených povodňami

• použitie kapitálových príjmov na bežné výdavky vo výške  20 700,00  €  do refundácie
výdavkov na povodňové záchranné práce 
na mimoriadnu udalosť - likvidáciu škôd spôsobených povodňami

• použitie prostriedkov z predchádzajúcich rokov na bežné výdavky vo výške 12 257,00 €
do refundácie výdavkov na povodňové záchranné práce 
na mimoriadnu udalosť - likvidáciu škôd spôsobených povodňami

           

C: schvaľuje 

Povolené prekročenie rozpočtových príjmov – zvýšenie + 6 845,00 €
v súvislosti povoleného prekročenia rozpočtových výdavkov + 6 845,00 €

použitie návratného finančného príspevku na kapitálové výdavky vo výške  6 845,00 € 
 na projektovú dokumentáciu (Výzva na Vodozádržné opatrenia urbanizovanej krajine – so 
zameraním na ochranu pred povodňami)

      
D: schvaľuje 

preúčtovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 950,00 €

Hlasovanie:    Za:  3  Balázs, Ing. Bitterová, Tóth            Proti: 0         Zdržalo sa: 0

    
V Belej, dňa  27.10.2020                                           

                                                          
                                                                                                          Klaudia Pintérová, v.r. 
                                                                                                                  starostka obce



Uznesenie č. XVIII/122/22102020

K bodu č. 10
Odstránenie  nedostatkov  vytknutých  Okresným  úradom  Nové  Zámky,  katastrálny  odbor
v   Rozhodnutí č. V 4974/2020-6 zo dňa 16.09.2020   

Obecné zastupiteľstvo v Belej 

A: zrušuje:

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva  obce  Belá  č.  XVI/103/24072020  zo  dňa  24.07.2020
z dôvodu, že nespĺňa zákonné náležitosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení  neskorších  predpis  s poukazom na  Rozhodnutie  Okresného  úradu  Nové  Zámky,
katastrálny odbor č. V 4974/2020-6 zo dňa 16.09.2020.

B: schvaľuje:

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu majetku obce priamym predajom, a to: 
- parcely reg. „C“ KN č.: 59, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

676 m2

- stavby so súp. č.: 19, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom postavený
na  parcele  reg.  „C“  č.  59,  druh  pozemku:  zastavaná  plochy  a  nádvorie  vo  výmere
676 m2,

evidované na LV č. 59 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom pre
kat. územie: Belá, obec: Belá,
 

v prospech: S.T. , nar.: ……………., bytom: ………………………... a manželky N.T.,  nar.:
………………., bytom: ……………….. za kúpnu cenu vo výške 20 700 EUR (slovom:
dvadsaťtisícsedemsto EUR).

C: schvaľuje: 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších
predpisov ako  dôvod hodný osobitného zreteľa zmluvný prevod vlastníctva obce – kúpnou
zmluvou:
- parcela reg. „C“ KN č.: 59, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

676 m2

- stavba so súp. č.: 19, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom postavený na
parcele reg. „C“ č. 59, druh pozemku: zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 676 m2,

evidované na LV č. 59 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom pre
kat. územie: Belá, obec: Belá,



v prospech: S.T. , nar.: ……………., bytom: ………………………... a manželky N.T.,  nar.:
………………., bytom: ……………….. za kúpnu cenu vo výške 20 700 EUR (slovom:
dvadsaťtisícsedemsto EUR).

Odôvodnenie: Podľa § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov k prevodu majetku obce dôjde z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ktorý je daný tým, že uvedené nehnuteľnosti obec dlhodobo nepoužíva, čím sú vystavené 
chátraniu a tým pádom sa znižuje ich predajná hodnota. 

D: schvaľuje

Dodatok  č.  1  ku  Kúpnej  zmluve  o prevode  vlastníctva  k nehnuteľností,  v ktorom  sa  
odstraňujú  chyby  vytknuté  Okresným  úradom  Nové  Zámky,  katastrálny  odbor  
v Rozhodnutí č. V 4974/2020-6 zo dňa 16.09.2020.

Hlasovanie:    Za:  3  Balázs, Ing. Bitterová, Tóth            Proti: 0         Zdržalo sa: 0

V Belej, dňa 27.10.2020                                               
                                                          

                                                                                                          Klaudia Pintérová, v.r.  
                                                                                                                  starostka obce



Uznesenie č. XVIII/123/22102020

K bodu č. 12
Zmena rokovacieho poriadku     

Obecné zastupiteľstvo v Belej schvaľuje

návrh,  aby každá zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva po podpísaní starostkou obce
a overovateľmi zápisnice bola zverejnená do 15 dní od konania zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:    Za:  3  Balázs, Ing. Bitterová, Tóth            Proti: 0         Zdržalo sa: 0

 V Belej, dňa 27.10.2020                                               
                                                          

                                                                                                          Klaudia Pintérová  
                                                                                                             starostka obce

Starostka obce Klaudia Pintérová využila právo veta tohto uznesenia a nepodpísala ho. 

Odôvodnenie:  Pán poslanec Varga podal návrh na zmenu Rokovacieho poriadku „ čl.10 bod 5
doplniť  koniec  vety:  do  15  dní  od  konania  zasadnutia  OZ“  a  priložil  neschválený  Rokovací
poriadok  obecného  zastupiteľstva  obce  Belá  zo  dňa  18.01.2019.Pozmenený  Rokovací  poriadok
obecného zastupiteľstva obce Belá bol schválený dňa 27.02.2019 uznesením č. IV/27/27022019
bod. B) a zverejnený na webovej stránke obce dňa 07.03.2019. V tomto rokovacom poriadku čl.10
je „Všeobecne záväzné nariadenie obce“. Doplnenie vety by znelo nasledovne: „Nariadenie obce je
schválené,  ak  zaň  hlasovala  trojpätinová  väčšina  prítomných  poslancov  do  15  dní  od  konania
zasadnutia OZ.“

Starostka  poslancov  upozornila  na  tento  problém  a  žiadala  ich,  aby  zmeny  zodpovedne
preštudovane pripravili. Poslanci sa preto zhodli, že nebudú zasahovať do rokovacieho poriadku,
ale  schválili  návrh  uznesenia,  aby  každá  zápisnica  zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  po
podpísaní  starostkou  obce  a  overovateľmi  zápisnice  bude  zverejnená  do  15  dní  od  konania
zasadnutia obecného zastupiteľstva webovej stránke obce Belá.

Starostka  obce  Klaudia  Pintérová  využila  sistačné  právo  a  nepodpísala  Uznesenie
č.  XVIII/123/22102020 z  dôvodu,  lebo  trvá  na  doplnení  danej  vety  do  schváleného
Rokovacieho  poriadku  do  konkrétneho  článku  a  bodu,  aby  dokument  zverejnený  na
webovej stránke bol komplexný a transparentný pre každého čitateľa. Zápisnica napriek
využitia  sistačného práva bude zverejnená do 15 dní od konania obecného zastupiteľstva
na webovej stránke obce Belá.


