UZNESENIA
z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej zo dňa 25.02.2021
so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Belej

----------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. XXI/133/25022021
K bodu č. 2
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Belej
berie na vedomie
1. určenie overovateľov zápisnice: Milan Balázs, Ignác Tóth
2. určenie zapisovateľky: Ing. Helga Takácsová
Hlasovanie:

Za: 3 (Balázs, Tóth, Varga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Belej, dňa 26.02.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

Uznesenie č. XXI/134/25022021
K bodu č. 3
Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Belej
schvaľuje
predložený program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o udelenie súhlasu používať obecný erb
6. Predbežná informácia o rozpočtovom hospodárení obce k 31.12.2020
7. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31.12.2020
8. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
9. Nakladanie s odpadom v roku 2021
10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Belá
11. Plán zasadnutí OZ v roku 2021
12. Informácie o skríningovom testovaní v obci Belá
13. Žiadosť o uzatvorenie mimosúdnej dohody vo veci duplicitného vlastníctva pozemkov
14. Rôzne
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Hlasovanie:

Za: 3 (Balázs, Tóth, Varga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Belej, dňa 26.02.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce
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Uznesenie č. XXI/135/25022021
K bodu č. 4
Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Belej
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení


Uznesenie č. XX/127/18122020 – splnené
Dňa 24.02.2021 bola podpísaná kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností a kúpna
cena 55,00 € zaplatená dňa 24.02.2021 do pokladne obce Belá



Uznesenie č. XX/129/18122020 – splnené
Žiadosť o udelenie súhlasu používať obecný erb - odročená na dnešné zasadnutie.
Ohľadne udelenia súhlasu prebiehala konzultácia ešte aj dnes s advokátskou kanceláriou
KATONA, žiadosť a stanovisko advokáta bude bodom dnešného rokovania – bod. č. 5.



Uznesenie č. XX/131/18122020 – splnené
Hlavnej kontrolórke obce bolo dňa 11.01.2021 e-mailom zaslaný výpis z uznesenia OZ,
v ktorom OZ ukladá kontrolórke obce vykonať kontrolu plnenia uznesení OZ za rok 2020
a do 15.februára 2021 podať písomnú správu OZ v Belej. Odpoveď znela: „dostala som
výpis z uznesenia, v poriadku“. Následne dňa 20.01.2021 cez elektronickú schránku
podala oznámenie o vzdaní sa funkcie dňom 31.01.2021.



Uznesenie č. XX/132/18122020 – splnené
Finančný príspevok na zachovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky: Kostola Povýšenia sv.
kríža vo výške 2 000,00 € bol uhradený dňa 21.12.2020 (termín bol do 31.12.2020).

Hlasovanie:

Za: 3 (Balázs, Tóth, Varga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Belej, dňa 26.02.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

Uznesenie č. XXI/136/25022021
K bodu č. 5
Žiadosť o udelenie súhlasu používať obecný erb
Obecné zastupiteľstvo v Belej
odporúča
starostke obce udeliť žiadateľovi – Kolomanovi Vargovi súhlas používať obecný erb na vínnej
etikete pri označení pôvodu v rozsahu, ako je to uvedené na žiadosti, a to na dobu neurčitú
Hlasovanie:

Za: 3 (Balázs, Tóth, Varga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Belej, dňa 26.02.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce
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Uznesenie č. XXI/137/25022021
K bodu č. 6
Predbežná informácia o rozpočtovom hospodárení obce k 31.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Belej
berie na vedomie
Predbežnú informáciu o rozpočtovom hospodárení obce k 31.12.2020
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 0

Zdržali sa: 3

(Balázs, Tóth, Varga)

V Belej, dňa 26.02.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

Uznesenie č. XXI/138/25022021
K bodu č. 7
Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Belej
berie na vedomie
Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2020
Hlasovanie:

Za: 3 (Balázs, Tóth, Varga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Belej, dňa 26.02.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

Uznesenie č. XXI/139/25022021
K bodu č. 8
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Belej
berie na vedomie
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belá za rok 2020, ktorá je 46,23%,
sadzba poplatku za uloženie 1 t komunálneho odpadu od 01.03.2021 do 28.02.2022 je 18,00 EUR
Hlasovanie:

Za: 3 (Balázs, Tóth, Varga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Belej, dňa 26.02.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce
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Uznesenie č. XXI/140/25022021
K bodu č. 10
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Belá
Obecné zastupiteľstvo v Belej
A) berie na vedomie
Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Belá dňom 31.01.2021
B) vyhlasuje
1. v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň 30. marec 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Belá
2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra v rozsahu 10 % pracovného úväzku, tj.
4 hod./týždenne
Určuje podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra.
1. Kvalifikačné predpoklady:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť
2. Písomná prihláška bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra a musí
obsahovať:
 meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje /telefón, mobil,
email/
 štruktúrovaný profesijný životopis, vrátané prehľadu doterajších zamestnaní a funkčného
zaradenia





overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní
vzdelávacích programov a kurzov
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení, za účelom kandidatúry na funkciu hlavného kontrolóra
opatrený vlastnoručným podpisom
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 písm. e/ zákona
č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 91/2016 Z. z.)
informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3. Ďalšie predpoklady:
 užívateľské ovládanie počítača
4. Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so
všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade §18a
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky bude o tejto skutočnosti
vyrozumený písomným oznámením do 7 dní odo dňa otvorenia obálok.
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6. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky bude mať možnosť najviac
10 minútového vystúpenia pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu na rokovaní
obecného zastupiteľstva dňa 30.03.2021 v rámci programu riadneho rokovania obecného
zastupiteľstva a to v bode programu “Voľba hlavného kontrolóra obce Belá“.
7. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonajú poslanci obecného zastupiteľstva
v Belej na pracovnom stretnutí 16.03.2021 o 14:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Belej za
prítomnosti starostky obce. O výsledku splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra poslanci obecného zastupiteľstva v Belej spíšu a podpíšu zápisnicu najneskôr do
22.3.2021, ktorá bude predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 30.03.2021, ako
príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom
koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručené a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a
ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorý z prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je
povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
8. Obecné zastupiteľstvo obce Belá schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva, v súlade s ustanovením §18a ods.3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
9. Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Belá odovzdá osobne, alebo poštou najneskôr do
15.03.2021 do 16:00 hod., t.j. do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra obce na
adresu Obec Belá, Obecný úrad č. 32, 943 53 Belá , v zalepenej obálke s označením „Voľba
hlavného kontrolóra obce Belá – NEOTVÁRAŤ“.
10. V zmysle § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu
do práce, týmto dňom je 01.04.2021.
Hlasovanie:

Za: 3 (Balázs, Tóth, Varga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Belej, dňa 26.02.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

Uznesenie č. XXI/141/25022021
K bodu č. 11
Plán zasadnutí OZ v roku 2021
Obecné zastupiteľstvo v Belej
berie na vedomie
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021
Hlasovanie:

Za: 3 (Balázs, Tóth, Varga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Belej, dňa 26.02.2021

Klaudia Pintérová,v.r.
starostka obce
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Uznesenie č. XXI/142/25022021
K bodu č. 13
Žiadosť o uzatvorenie mimosúdnej dohody vo veci duplicitného vlastníctva pozemkov
Obecné zastupiteľstvo v Belej
A. Vo veci žiadosti Ing. Balážovej:
1. berie na vedomie podanú žiadosť Ing. Balážovej o uzatvorenie dohody o urovnaní ohľadom
duplicitného vlastníctva k parc. reg. „E“ č. 750/2, orná pôda o výmere 28270 m2
evidovanej na LV č. 646 pre kat. úz.: Belá, ktorá sa prekrýva resp. je v rozsiahlej časti
začlenená do parcely registra „C“ č. 749/106 (pred rozdelením označená ako parcela reg.
„C“ č. 749/1) vo vlastníctve obce Belá na LV č. 1.
2. súhlasí s vyriešením duplicitného vlastníctva parc. reg. „E“ č. 750/2 na LV č. 646 a parc.
„C“ č. 749/106 (pred rozdelením označená ako parcela reg. „C“ č. 749/1) vo vlastníctve
obce Belá na LV č. 1 mimosúdnou cestou, a to uzatvorením mimosúdnej dohody, ktorá
bude vypracovaná na základe geometrického plánu, ktorá dohoda odstráni duplicitné
vlastníctvo a ktorá dohoda bude predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva.
B. Vo veci žiadosti p. Krškovej:
1. berie na vedomie žiadosť p. Krškovej o uzatvorenie dohody o urovnaní ohľadom
duplicitného vlastníctva k parc. reg. „E“ č. 749/10, orná pôda o výmere 28270 m2
evidovanej na LV č. 462 pre kat. úz.: Belá, ktorá sa prekrýva resp. je v rozsiahlej časti
začlenená do parcely registra „C“ č. 749/1 vo vlastníctve obce Belá na LV č. 1 a ktorá sa
zároveň prekrýva aj v časti s parcelou reg. “C“ 744/ 1 o výmere 1076860 m2, ku ktorej nie
je list vlastníctva založený.
2. súhlasí s vyriešením duplicitného vlastníctva parc. reg. „E“ č. 749/10 na LV č. 462 a parc.
„C“ č. 749/1 vo vlastníctve obce Belá na LV č. 1 mimosúdnou cestou, a to uzatvorením
mimosúdnej dohody, ktorá bude vypracovaná na základe geometrických plánov, ktorá
dohoda odstráni duplicitné vlastníctvo a ktorá dohoda bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva.
C. Vo veci žiadosti p. Vážana a spol. (vlastníkov nehnuteľnosti na LV č. 495):
1. berie na vedomie žiadosť p. Vážana a spol. (vlastníkov nehnuteľnosti na LV č. 495)
o uzatvorenie dohody o urovnaní ohľadom duplicitného vlastníctva k parc. reg. „E“ č.
749/9, orná pôda o výmere 28270 m2 evidovanej na LV č. 495 pre kat. úz.: Belá, ktorá sa
prekrýva resp. je v rozsiahlej časti začlenená do parcely registra „C“ č. 749/1 vo vlastníctve
obce Belá na LV č. 1 a ktorá sa zároveň prekrýva aj v časti s parcelou reg. “C“ 744/ 1
o výmere 1076860 m2, ku ktorej nie je list vlastníctva založený.
2. súhlasí s vyriešením duplicitného vlastníctva parc. reg. „E“ č. 749/9 na LV č. 495 a parc.
„C“ č. 749/1 vo vlastníctve obce Belá na LV č. 1 mimosúdnou cestou, a to uzatvorením
mimosúdnej dohody, ktorá bude vypracovaná na základe geometrických plánov, ktorá
dohoda odstráni duplicitné vlastníctvo a ktorá dohoda bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 0

Zdržali sa: 3 (Balázs, Tóth, Varga)

V Belej, dňa 26.02.2021
Klaudia Pintérová
starostka obce

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