
Z Á P I S N I C A 

Zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži  

(termín: dňa 04.05.2022 o 17.00 hod.) 

 

 

PROGRAM 

1.Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Správa o plnení uznesení ObZ na II. polrok 2021  

5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021  

6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021  

7. Návrh nakladania s majetkom obce 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022  

9. Zmena zoznamu osôb oprávnených víesť uvedené  obecné motorové vozidlá  

10. Informácia o prebiehajúcej realizácii investičných akcii obce 

11. Rôzne  

12. Záver 

 

Prítomná štatutár: 

Jozef Kostura 

 

Hlavný kontrolór obce: 

Ing. Miloš Mikula 

 

Prítomní poslanci:  

1. Ing. Martin Nemec,  

2. MUDr. Peter Čičvara  

3. MUDr. Jozef Leškanič 

4. Ján Basár 



5. Mgr. Jaroslav Marko 

Ospravedlnení poslanci:  

Ing. Daniel  Ščasný 

Bc. Lukáš Tiš 

Prítomný občania: 

Michaela Mikulová 

 

 

K bodu 1: Otvorenie 

 

Štatutár Jozef Kostura otvoril schôdzu ObZ  privítaním prítomných členov. 

   

 

 

 

K bodu 2:  Schválenie programu  

 

V tomto bode poslanci schválili program rokovania všetkými prítomnými. 

 

Hlasovanie za program:  ZA:  5 Proti:0  Zdržalo sa:0  

 

Za: 5  Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Mgr. J. Marko  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľkou zápisnice zo stretnutia je Mgr. Zuzana Kohutová. 

Overovatelia zápisnice:  

Ján Basár 

MUDr. Jozef Leškanič 

 

K bodu 4: Správa o plnení uznesení ObZ na II. polrok 2021 

    

Ing. Miloš Mikula  informoval prítomných  o kontrole plnenia uznesení obecného 

zastupiteľstva za II. polrok 2021   

  



      Kontrola bola vykonaná podľa zákona č. § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

  

Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady: Zoznam uznesení obecného zastupiteľstva 

za II. polrok 2021  

  

Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva:  

  

Všetky prijaté uznesenia sú zverejnené na webovej schránke obce.  

Hlavný kontrolór sa vyjadril k niektorým uzneseniam. 

UZNESENIE č. 10/2021  

Nájomná zmluva je podpísaná, zverejnená na webovej stránke obce. Nájomné sa 

uhrádza pravidelne v súlade s nájomnou zmluvou.  

  

UZNESENIE č. 11/2021 ObZ v Beloveži schválilo kúpu nehnuteľného majetku pozemky 

vedené na EKN podľa LV č. 1630 a č. 1330 v zastavanom území obce Beloveža. Kúpna 

zmluva je zverejnená na webovej stránke obce. Vlastníctvo je zapísané na LV v katastri 

nehnuteľností. Pri všetkých novonadobudnutých pozemkoch resp. vlastníckych podieloch 

bolo požiadané spoločnú úradovňu o zaradení do majetku obce. 

  

UZNESENIE č. 12/2021  

ObZ v Beloveži schválilo II. zmenu rozpočtu obce na rok 2021 

  

  

UZNESENIE č. 13/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži  schválilo zvýšenie cien za služby poskytované 

Obecným podnikom Beloveža s. r. o.  o 5% so zaokrúhlením na celé euro nahor.    

  

UZNESENIE č. 15/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži   

a) berie na vedomie informáciu starostu obce o príprave zámeru rekonštrukcie 

požiarnej zbrojnice  

b) schvaľuje zmenu investičného zámeru rekonštrukcie požiarnej zbrojnice  

c) schvaľuje vypracovanie novej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice   

a) Nevyhodnocuje sa.  

b) a c) Bola vyhotovená zmena projektovej dokumentácie, na základe ktorej sa získalo 

právoplatné stavebné povolenie. To bolo následne zaslané Ministerstvu vnútra SR ako 

poskytovateľovi dotácie. Zmluva o dielo bola podpísaná s Obecným podnikom Beloveža 

s.r.o. a je zverejnená na webovom sídle obce. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

pokračuje.  

 

UZNESENIE č. 18/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži  schválilo zmeny a doplnky VZN obce Beloveža č. 

1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Beloveža.  



Zmeny a doplnky boli zverejnené v súlade so zákonom minimálne 15 dní pred zasadnutím 

zastupiteľstva. Návrh bol schválený 3/5 väčšinou prítomných poslancov obecného 

zastupiteľstva. Schválený návrh zmien a doplnkov sa zakomponoval do úplného znenia 

VZN. Zmeny a doplnky nadobudli účinnosť 1.1.2022. Platné VZN je zverejnené na webovej 

stránke obce.  

  

UZNESENIE č. 21/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži  

schvalilo 

a) obstaranie hnuteľného majetku Obecného podniku Beloveža s. r. o. 

traktor s príslušenstvom za cenu  69 340 € bez DPH  

b) obstaranie formou finančného leasingu na 120 mesačných splátok   

      

Obecný podnik uzavrel dve zmluvy formou finančného leasingu v celkovej sume 62 420 € s 

akontáciou 0 € a rovnomernými 120-timi mesačnými splátkami. Boli podpísané dve kúpne 

zmluvy (kúpna zmluva číslo 9002821 na traktor za 37500 Eur bez DPH a kúpna zmluva 

číslo 9002865 na príslušenstvo za 24 920 Eur. Zmluvy sú zverejnené na stránke Obecného 

podniku Beloveža.   

  

K tomuto bodu mala otázku Michaela Mikulová, ktorá sa mylne domnievala, že traktor mal byť 

pred niekoľkými rokmi obstaraný za 1 euro. Poslanci ju oboznámili s tým, že sa v roku 2020 

kúpil bager v hodnote 1 euro pre Obec Beloveža. Traktor pre Obecný podnik Beloveža s.r.o. 

bol zakúpený koncom roka 2021. 

 

 

 

K bodu 5: Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Miloš Mikula zdôraznil, že Záverečný účet obce a rozpočtové 

hospodárenie za rok 2021 je zverejnené na webovej stránke obce 15 dní pre konaním ObZ, 

obsahuje viac ako 100 strán a poukázal na niektoré podstatné veci, ktoré sa týkali príjmov obce. 

Bola vykonaná inventarizácia príjmov za predchádzajúce roky, prejavilo sa to vo výnose daní 

z nehnuteľností, bolo vybraných o 2800 eur viac na dani z pozemkov a takmer o 2000 eur viac 

na dani zo stavieb a o 300 eur viac pri dani za psa. Príjmy z poplatkov za komunálny odpad 

predstavovali cez 12 000 eur. Predpokladá sa, že v roku 2022 zvýšením sadzieb daní, budú 

výnosy z daní vyššie oproti roku 2021. 

Spomenuté boli výdavky na odpadové hospodárstvo v roku 2021 to predstavovalo viac ako 

21 600 eur, z čoho vyplýva, že príjmy 12 000 eur nepostačujú na pokrytie výdavkov za zber. 

Predpokladá sa, že výdavky budú mať v nasledujúcich rokoch stúpajúcu tendenciu a bude 

potrebne navýšenie poplatku za komunálny odpad. 

Ing. Miloš Mikula poukázal na úsporu pri výdavkoch na  verejnom osvetlení oproti 

predchádzajúcim rokom po I. a II. etape modernizácie verejného osvetlenia. 

Ing. Mikula spomenul, že úvery boli splácané pravidelne. 

Celkové príjmy rozpočtu predstavovali 680 756,70 eur a celkové výdavky 541 745,64 eur. 

Finančné prostriedky, ktoré predstavujú rozdiel medzi príjmami a výdavkami sú účelovo 

viazané a nie je možné ich použiť, sú zmluvne zazáväzkované, alebo legislatívne viazané na 

isté druhy výdavkov. 



 

Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Ing. M. Nemec konštatoval, že najviac zaťažuje rozpočet obce odpadové hospodárstvo 

a základná škola. Tým, že klesá počet žiakov v škole bude do budúcna potrebná reorganizácia 

v ZŠ. K odpadovému hospodárstvu sa  vyjadril, že aj napriek zvýšeniu poplatku za komunálny 

odpad nepokryjeme výdavky za odvoz komunálneho odpadu. Systém je nastavený tak, že 

skládkovanie je z roka na rok drahšie. V roku 2021 sa výrazne zvýšila miera separovania 

odpadu na viac ako 39 %. Je potešujúce, že sa na daniach a poplatkoch vyzbieralo v roku 2021 

viac finančných prostriedkov, pretože turbulentné obdobie nasvedčuje tomu, že nemôžeme byť 

úplne závislí na podielových daniach a spoliehať sa iba na príjmy zo štátu. Preto aj napriek 

tomu, že to nie je populárne u občanov, je potrebné zvyšovanie sadzby daní a poplatkov. 

Starosta obce poukázal na zákon o odpadovom hospodárstve, kde je pre obce a mestá 

zakotvené, že si náklady na odpadové hospodárstvo majú hradiť z výberu poplatkov za 

komunálny odpad. Poukázal na potrebu riešiť situáciu v Základnej škole, pretože už v roku 

2021 sa hradili náklady na prevádzku a mzdy zamestnancom z vlastného rozpočtu vo výške cca 

15 500 eur. Pri narastajúcich cenách energií v roku 2022 sa predpokladá, že to bude omnoho 

viac.    

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Návrh záverečného účtu obce za rok 2021  

 

 

Hlasovanie: ZA: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

Za: 5 Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Mgr. J. Marko  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 6: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za 

rok 2021  

Ing. Mikula predložil na rokovanie ObZ odborné stanovisko k záverečnému účtu obce. Aj 

v tomto bode poukázal na dofinancovanie základnej školy z vlastných prostriedkov sumou 

15 829,07 eur. Je potrebné urobiť nejaké kroky, aby sa znížili výdavky.  

Poukázal opätovne na problematiku odpadového hospodárstva, kde aj napriek zvýšeným 

sadzbám poplatku za komunálny odpad a rekordnému výnosu z tohto poplatku sa stále 

nepodarilo vyriešiť negatívnu bilanciu odpadového hospodárstva, ktoré skončilo v roku 2021 

schodkom -9 628,85 eur. Ak by mala mať obec vyrovnané hospodárenie musel by byť 

poplatok za komunálny odpad vo výške 27 eur na osobu. Predpokladáme teda zvýšenie 

poplatku za komunálny odpad na rok 2023, aby sa pokryli výdavky na odvoz komunálneho 

odpadu. 

Starosta obce podotkol, že faktúra za prvý štvrťrok je výrazne vyššia ako minulý rok. 



V každom prípade je veľmi dôležité, aby ľudia separovali viac. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021  

Hlasovanie: ZA: 5 Proti: 0 Zdržalo sa:    0 

 

Za: 5 Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Mgr. J. Marko  

Proti:   

Zdržal sa:   

 

 

K bodu 7: Návrh nakladania s majetkom obce 

 

Starosta obce Jozef Kostura prečítal žiadosť Jozefa Olearčina zo dňa 18.3.2022 o odkúpenie 

majetku obce z dôvodu právneho vysporiadania. 

1. Pozemok v k.ú. Beloveža: Predaj časti pozemku z parc. C KN 5431/1 a časti pozemku z 

parc. C KN 127, podľa GO plánu č. 36508012-22/2022 sa jedna o predaj novovytvorenej 

parc. C KN 5431/7 o výmere 83 m², zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV č. 970 a 

novovytvorenej parc. C KN 127/2 o výmere 95 m², trvalý trávnatý porast, evidovaná na LV č. 

787 v k. ú. Beloveža, za cenu podľa znaleckého posudku č. 19/2022 vo výške 298,00 €.  

Ing. Mikula podotkol, že Obec Beloveža v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnil na úradnej tabuli zámer prevodu 

nehnuteľného majetku Obce Beloveža z dôvodu hodného osobitného zreteľa. O kúpu majetku 

neprejavil zatiaľ nikto iný záujem a na schválenie predaja je potrebná 3/5 väčšina všetkých 

poslancov, čiže 5 poslancov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži neschvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce 

 

Hlasovanie :  ZA: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: 1    

 

  

Za: 4 Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Mgr. J. Marko 

 

 

 

 

K bodu 8 : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 



 

Ing. Miloš Mikula informoval o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2022. 

1. Kontrola nakladania s odpadmi za rok 2021  

Pravidelné kontroly  

1. Kontroly vykonávané na základe podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva obce 

Beloveža, kontroly vykonávané na základe vlastného uváženia.  

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za I. polrok 2022  

  

Ostatné úlohy a činnosti hlavného kontrolóra:  

1. Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu Obce Beloveža na roky 2023-2025.  

2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

II. polrok 2022. 

Hlasovanie za program:  ZA: 5  Proti: 0 Zdržalo sa: 0     

 

Za: 5 Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Mgr. J. Marko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontrol podľa plánu 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

 

 

K bodu 9: Zmena zoznamu osôb oprávnených viesť uvedené obecné motorové  vozidla 

  

Starosta obce Jozef Kostura informoval zúčastnených o potrebe zmeny zoznamu osôb, ktoré 

môžu viesť obecné motorové vozidla. 

Traktor Zetor :   

- Jozef Kostura, Jozef Storiský, René Kaminský, Peter Storinský  

  

Peugeot Boxer 9 miestny:   

- Jozef Kostura, Jozef Storinský, Ján Basár, Lukáš Tiš, Ing. Daniel Ščasný, Michal Semanišin 

ml., Jakub Storinský, Ing. Martin Nemec, René Kaminský 

  



Peugeot Boxer 7 miestny:   

- Jozef Kostura, Jozef Storinský, Martin Nemec, Ing. Daniel Ščasný, Lukáš Tiš, Ján Basár, 

Jozef Cina st.  

IVECO DAILY: 

Jozef Storinský, Peter Storinský, Jakub Storinský, Miloš Mikula č. d. 92, Jozef Kostura, 

René Kaminský 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje zoznam osôb oprávnených viesť uvedené obecné 

motorové  vozidla 

 

Hlasovanie: ZA: 5  Proti: 0 Zdržalo sa:0  

 

Za: 5 Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr.J. Leškanič 

J. Basár, Mgr. J. Marko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

K bodu 10. Informácia o prebiehajúcej realizácii investičných akcii obce 

 

Starosta obce Jozef Kostura informoval, zúčastnených o tom, že v utorok 3.5.2022 

zvolal kontrolný deň na prebiehajúcich investičných akciách obce.  

Na kontrolný deň boli pozvaní poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce, 

zhotoviteľ diela, projektanti, stavebný dozor a taktiež hostia z radov odbornej verejnosti.  

Všetci prítomní sa postupne oboznámili s aktuálnym stavom prebiehajúcich stavebných 

prác na novostavbách dvoch bytových domov, na rekonštrukcii materskej školy a rekonštrukcii 

požiarnej zbrojnice. Prvé dve investičné akcie realizuje spoločnosť MARKO a MARKO s.r.o., 

za ktorú sa na kontrolnom dni zúčastnili obaja konatelia tejto spoločnosti. Ako nás informovali, 

práce pokračujú podľa plánu a ani aktuálna kritická situácia s nedostatkom niektorých 

stavebných materiálov by nemala ohroziť plánovaný termín dokončenia oboch bytových 

domov. Spokojnosť s rozsahom a kvalitou realizovaných prác pri prehliadke stavby vyjadrili 

všetci zúčastnení, ktorí sa následne presunuli k budove materskej školy. Zateplením 

obvodového plášťa a kompletnou výmenou strechy dôjde v budúcnosti k výraznému zníženiu 

prevádzkových nákladov budovy materskej školy, čo je v dobe enormného nárastu cien energií 

priam nevyhnutnosťou. Práce sa realizujú z poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu, 

ktorá však nezohľadňuje výrazné navýšenie cien stavebných materiálov a technológií 

(rekuperačná jednotka), ku ktorému došlo v posledných mesiacoch. Je to celoslovenský 

problém, s ktorým sa budeme musieť vysporiadať aj v našej obci, nakoľko je našou morálnou 

povinnosťou vytvoriť bezpečné a zdravé prostredie pre našich najmladších obyvateľov. Po 

presunutí sa k budove požiarnej zbrojnice starosta obce prítomných stručne oboznámil 



s genézou rekonštrukcie tejto budovy, na ktorú obec využila štátnu účelovú dotáciu 

Ministerstva vnútra SR vo výške cca 29 500 eur. Dokončiť rekonštrukciu stavby plánuje obec 

z vlastných zdrojov. Stavebné práce realizuje Obecný podnik Beloveža s.r.o. a do konca roka 

2022 sa plánuje, že stavba požiarnej zbrojnice by mala byť kompletne zastrešená.  

Ing. Nemec poukázal na atraktívnosť požiarnej zbrojnice a bytových domov.  J. Basár sa 

vyjadril, že čakacie lehoty pri objednávkach materiálov sú čoraz dlhšie a je nedostupnosť 

materiálov pre stavby, ktoré sa realizujú v obci  

Ing. Mikula informoval o nutnosti dokončenia projektov a o dofinancovaní rozostavaných 

stavieb. Napriek pohyblivosti cien na trhu je nutné aspoň približne vyčísliť, koľko finančných 

prostriedkov je potrebné vynaložiť na dokončenie rozostavaných projektov. 

 

 

K bodu 11:  Rôzne: 

 

Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Ako prvá sa prihlásila o slovo M. Mikulová, ktorá sa spýtala pána starostu, či bude kandidovať 

v ďalšom volebnom období. Na túto otázku dostala od pána starostu kladnú odpoveď. 

 

Druhá otázka M. Mikulovej znela, kedy urobí pán starosta niečo pre občanov Beloveže a pre 

rozvoj obce.  

K tejto otázke sa pán starosta vyjadril, že urobil viac ako niektorý starostovia za 2, alebo 3 

volebné obdobia: ak občania idú cestou k MŠ, môžu si všimnúť, že sa pracuje na rekonštrukcii 

požiarnej zbrojnice, následne sú začaté práce na budove materskej školy, budujú sa 2 obytné 

domy, urobila sa modernizácia verejného osvetlenia, zateplenie budovy obecného úradu..... 

M. Mikulová poukázala na obec Nižnú Polianku, že by sme si mali brať príklad ako vypadá 

táto obec a to, že sa rekonštruuje požiarna  zbrojnica nepovažuje za prínos pre občanov.  

Ing. M. Nemec vstúpil do diskusie a argumentoval tým, že za volebné obdobie pána starostu 

Jozefa Kosturu boli prvé dva roky poznamenané pandémiou Covid 19 a pýtal sa M. Mikulovej, 

prečo sa nevyjadrovala kriticky aj k volebným obdobiam minulých starostov. Bolo by vhodné 

porovnať, aký prínos pre občanov sa dosiahol za volebné obdobia iných starostov. Poukázal na 

to, že bol najvyšší čas pre rekonštrukciu MŠ, môžeme byť radi, že sa získala dotácia 

z Environmentálneho fondu a nemusí sa oprava financovať z vlastného rozpočtu. 

M. Mikulová chcela vedieť, prečo nie je pre verejnosť sprístupnené ihrisko pri MŠ a následne 

položila ďalšiu otázku, kde má ísť so svojim dieťaťom na ihrisko ak sa v obci nič také 

nenachádza. 

MUDr. Leškanič, J. Basár a nakoniec aj pán starosta jej na to dali odpoveď, že ak sa dokončia 

bytové domy, je predpoklad, že sa vybuduje detské multifunkčné ihrisko, ktoré v obci chýba 

nielen toto volebné obdobie, ale chýbalo aj v minulých obdobiach. 

Na každú odpoveď poslancov a pána starostu reagovala M. Mikulová invektívne a ku koncu 

diskusie riešila osobné záležitosti, ktoré sa vôbec netýkali Obecného zastupiteľstva. 

 

ObZ ďalej diskutovalo: 

 

J. Basár sa opýtal Mgr. J. Marka, čo ho viedlo k tomu, že sa zdržal hlasovania pri odkúpení 

pozemku v bode 7. Mgr. J. Marko na to odpovedal, aby ho J. Olearčin telefonicky kontaktoval.  

 



Pán starosta vyzval Mgr. J. Marka, aby odovzdal kľúče od miestnosti, ktorá sa nachádza 

v budove na ihrisku určená ako futbalové šatne. Mgr. J. Marko tvrdil, že on kľúče odovzdal 

Pavlovi Kataníkovi. 

 

Jozef Kostura ďalej informoval prítomných, že ho oslovila pani Kundrátová, ktorá požadovala 

od obce 2000 eur na vydanie jej knihy. Keďže na to nemáme v rozpočte vyčlenené finančné 

prostriedky, nie je možné jej žiadosti vyhovieť. 

 

Pán starosta oboznámil poslancov s tým, že hasiči budú dočasne asi mesiac využívať na svoju 

činnosť futbalové šatne a v prípade potreby nácvikov sa napoja na hydrant, na ihrisku. 

 

Ďalej informoval poslancov, že do Obecného podniku Beloveža bol prijatý na pozíciu včelára 

Ing. René Kaminský. Boli zakúpené prvé včelstva, ktoré sú umiestnené pri vodojeme 

v Hrabovci. 

 

Starosta obce upovedomil poslancov na to, že na obecný úrad bola prijatá žiadosť o zrušenie 

prevádzky potravín k 1.5.2022 a ukončenie nájmu od 1.6.2022. 

 

Pán starosta prejednal s poslancami možnosť urobiť pri Majáku terasu ku krčme, na ktorú je už 

pripravené drevo, ale z finančných a časových dôvodov to asi nebude realizovateľné. 

 

Ďalej poukázal, na znečisťovanie obce a na množstvo vyhodeného odpadu v okolí Beloveže. 

Začiatkom apríla sa uskutočnilo jarné upratovanie a tak ako každý rok, sa zúčastnilo brigády 

pár občanov Beloveže.  

 

Ako ďalšia informácia pre poslancov bola od pána starostu, že v Bytovom dome Lipa ukončili 

podnájom Ing. Branislav Porubský. Vzhľadom k tomu, že na obci evidujeme žiadosti o byt, 

oslovili sme týchto žiadateľov, aby sme im ponúkli nájomný byt, ale o tento nájom nebol 

záujem.   

 

Starosta obce spomenul, že bude podpísaná Dohoda o užívaní pozemkov medzi Obecným 

podnikom Beloveža s.r.o. a Ladislav Kuľka  - VK & spol.. Je potrebné prijať nového traktoristu 

do Obecného podniku a bude sa žiadať o dotáciu z PPA. 

 

Po vyčerpaní všetkých tém k tomuto bodu bola diskusia ukončená. 

 

K bodu 12  Záver: 

 

Jozef Kostura  po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť na 

Obecnom zastupiteľstve. 

Zápisnicu zostavila:  Mgr. Zuzana Kohutová : 

Overovatelia zápisnice: 

Ján Basár 

MUDr. Jozef Leškanič  



 


