
U Z N E S E N I A 
zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2020 

 
 
 
 
UZNESENIE č. 11/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Beloveža č. 
3/2020 o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp na území obce Beloveža. 
 

UZNESENIE č. 12/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje zmeny a doplnky Všeobecné záväzné nariadenia 
obce Beloveža č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na území obce Beloveža. 
 
UZNESENIE č. 13/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2020 o 
určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy v Beloveži. 
 
UZNESENIE č. 14/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži  
A) schvaľuje 

1. Rozpočet obce na rok 2021 v celkovom objeme 391 500 €. 
Bežný rozpočet 
Príjmy bežného rozpočtu 391 500 € 
Výdavky bežného rozpočtu 360 000 € 

 
Kapitálový rozpočet 
Príjmy kapitálového rozpočtu 0 € 
Výdavky kapitálového rozpočtu 8 000 € 

 
Finančné operácie 
Príjmové finančné operácie 0 € 
Výdavkové finančné operácie 23 500 € 

 
2. Štruktúru príjmov a výdavkov rozpočtu v platnej funkčnej a ekonomickej 

klasifikácii rozpočtu podľa prílohy č.1 
 
B) berie na vedomie 

1. Návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023 podľa prílohy č.1 
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021-2023. 

 
C)       berie na vedomie, že obec Beloveža nebude uplatňovať programy obce podľa § 4 

odstavec 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
UZNESENIE č. 15/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie správy o vykonaní kontrol hlavného 
kontrolóra. 



UZNESENIE č. 16/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie správu o plnení uznesení obecného 
zastupiteľstva za I. polrok 2020. 
 
UZNESENIE č. 17/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na I. polrok 2021. 
 
UZNESENIE č. 18/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce odmenu za rok 
2019 vo výške 30%  súčtu mesačných platov vyplatených hlavnému kontrolórovi za rok 2019. 
 
 
 


