U Z N E S E N IA
z XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej zo dňa 15.07.2021 so
začiatkom o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Belej
Uznesenie č. XXIV/164/15072021
K bodu č. 2
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Margita Bitterová, Mgr. Edita Hakkeová
2. určenie zapisovateľky: Erika Kollárová
Hlasovanie: Za: 3 Balázs, Ing. Bitterová, Mgr. Hakkeová

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

V Belej, dňa 16.07.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce
Uznesenie č. XXIV/165/15072021
K bodu č. 3
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program rokovania so zmenou poradia bodov programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Plnenie rozpočtu obce Belá k 30.06.2021
Správa č. 2/2021 z kontroly hlavnej kontrolórky obce Belá
Návrh VZN obce Belá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Belá
8. Návrh na uzavretie dohody o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v kat. úz. Belá,
EKN parc. číslo 749/5
9. Žiadosť o stanovisko pre PDV – Ľubá – zámena nehnuteľností na LV č.151 v k.ú. Belá,
parc. č. 719, 724, 727/3 registra „C“, zastavané plochy a nádvoria, so zámerom zachovať
verejný záujem obyvateľov obce Belá /cesta na Mária Dvor /
10. Havarijný stav pódia a interiéru Domu smútku
11. Rôzne, diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Hlasovanie: Za: 3 Balázs, Ing. Bitterová, Mgr. Hakkeová

Proti: 0

V Belej, dňa 16.07.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. XXIV/166/15072021
K bodu č. 4
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení
Starostka obce Belá, Klaudia Pintérová, v bode č. 8 a v bode č. 12 využila právo veta
uznesenia a nepodpísala ich.
V bode č. 8 sa domnieva, že uznesenie je zjavne protichodné, nakoľko poslanci brali na vedomie
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe obce Belá za hospodársky rok
2020 a Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Belá k Návrhu záverečného účtu obce Belá za rok
2020.
Individuálna výročná správa nemá dopad na rozpočet obce.
V bode č. 12 sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec a tiež sa domnieva, že ak
poslanci brali na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Belá k Návrhu rozpočtu
obce Belá na roky 2021 – 2023, v tom prípade ich konanie je protichodné a nezlučiteľné
s morálnym a čestným konaním poslancov v pandemickom období a v období hospodárskej krízy.
Hlasovanie: Za: 3 Balázs, Ing. Bitterová, Mgr. Hakkeová

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

V Belej, dňa 16.07.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

Uznesenie č. XXIV/167/15072021
K bodu č. 5
Plnenie rozpočtu obce Belá k 30.06.2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce Belá k 30.06.2021
Hlasovanie:

Za: 3 Balázs, Ing. Bitterová, Mgr. Hakkeová

Proti: 0

V Belej, dňa 16.07.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. XXIV/168/15072021
K bodu č. 6
Správa č. 2/2021 z kontroly hlavnej kontrolórky obce Belá
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu č. 2/2021 z kontroly hlavnej kontrolórky obce Belá
Hlasovanie:

Za: 3 Balázs, Ing. Bitterová, Mgr. Hakkeová

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

V Belej, dňa 16.07.2021

Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

Uznesenie č. XXIV/169/15072021
K bodu č. 7
Návrh VZN obce Belá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Belá
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Belá č. 1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území obce Belá.
Hlasovanie:

Za: 3 Balázs, Ing. Bitterová, Mgr. Hakkeová

Proti: 0

V Belej, dňa 16.07.2021

Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. XXIV/170/15072021
K bodu č. 8
Návrh na uzavretie dohody o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v kat. úz. Belá,
EKN parc. číslo 749/5
Obecné zastupiteľstvo v Belej
Vo veci žiadosti Ing. Šimurkovej:
1. berie na vedomie podanú žiadosť Ing. Šimurkovej o uzatvorenie dohody o urovnaní ohľadom
duplicitného vlastníctva k parc. reg. „E“ č. 749/5, orná pôda o výmere 28270 m2 evidovanej na LV
č. 525 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.
2. súhlasí s vyriešením duplicitného vlastníctva par. reg. „E“ č. 749/5 na LV č. 525 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 geometrického plánu, ktorá dohoda odstráni duplicitné
vlastníctvo a ktorá dohoda bude predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

Za: 2 Balázs, Mgr. Hakkeová

Proti: 0

Zdržalo sa: 1 Ing. Bitterová

Tak ako je to formulované v uznesení sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, kde je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých
poslancov.
V Belej, dňa 16.07.2021
Klaudia Pintérová
starostka obce

Uznesenie č. XXIV/171/15072021
K bodu č. 9
Žiadosť o stanovisko pre PDV – Ľubá – zámena nehnuteľností na LV č.151 v k.ú. Belá, parc.
č. 719, 724, 727/3 registra „C“, zastavané plochy a nádvoria, so zámerom zachovať verejný
záujem obyvateľov obce Belá /cesta na Mária Dvor /
Obecné zastupiteľstvo v Belej schvaľuje
odročenie bodu č. 9 „Žiadosť o stanovisko pre PDV – Ľubá – zámena nehnuteľností na LV
č.151 v k.ú. Belá, parc. č. 719, 724, 727/3 registra „C“, zastavané plochy a nádvoria, so
zámerom zachovať verejný záujem obyvateľov obce Belá /cesta na Mária Dvor /“
Hlasovanie:

Za: 2 Ing. Bitterová, Mgr. Hakkeová

Proti: 0

Zdržalo sa: 1 Balázs

V Belej, dňa 16.07.2021
Klaudia Pintérová, v.r.
starostka obce

