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Obecný úrad informuje
Voľby do NRSR v našej obci

Žijeme vo vyspelej demokratickej spoločnosti
a naša krajina sa riadi úžasným výdobytkom
modernej doby, ktorým je slobodné vyjadrenie
svojho názoru či postoja. Tak aj dňa 5. marca
tohto roku sme mohli pristúpiť k volebným
urnám a svojim hlasom podporiť myšlienky,
nápady, plány, ambície a program toho-ktorého
politického subjektu, vyjadriť mu svoju dôveru
či sympatie. Mali sme možnosť demonštrovať
svoju spokojnosť či nespokojnosť s ľuďmi, ktorí
majú mandát hájiť naše záujmy a záujmy našej
krajiny v parlamente, resp. svojimi hlasmi určiť
komu podľa nás tieto mandáty patria. Vyberali
sme si zo širokého spektra politických
zoskupení, z ktorých každé sa uchádzalo o našu
podporu v snahe dostať sa k moci v našej
krajine a tak presadiť svoj program a našu voľu.
Bolo nám ponúknutých veľa viac či menej
odlišných alternatív kam a ako smerovať naše
Slovensko, ako riadiť tento štát a spoločnosť.
Túžba však bola u každého voliča rovnaká, mať
sa v našej krajine dobre a neustále pozitívne
napredovať.
V dnešnom svete je demokracia vo väčšine
štátov na zemi a zaručuje dodržiavanie
základných ľudských práv a slobôd, podieľanie
sa ľudí na chode štátu (voľby), či informačnosť
obyvateľov. Princípy a znaky demokracie sú, že
demokracia je vláda ľudu, vláda občanov na
základe rozhodovania väčšiny, obmedzenej
právami menšiny a jednotlivca. Občania majú
právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí
priamo
alebo
prostredníctvom
svojich
reprezentantov. Platné právo umožňuje a
ochraňuje slobodnú súťaž politických síl pred
voľbami, v čase konania volieb, bezprostredne
po voľbách a medzi voľbami, v rámci volebného
obdobia stanoveného zákonom, toto právo aj
umožňuje a ochraňuje konanie volieb v
pravidelných lehotách na základe všeobecného,
rovného a priameho volebného práva, ktoré sa
vykonáva tajným hlasovaním.
Na tomto mieste vám neprinesieme výsledky
volieb za Slovensko celkom, to je už určite
každému známe, veď v médiách či v našich
debatách to bola top téma posledných dní či
týždňov. Odporúčame navštíviť oficiálne volebné
webové stránky, dozviete sa ako sme volili podľa
obcí, miest, okresov a krajov, rôzne štatistiky,
počty preferenčných hlasov každého jedného
kandidáta
a iné
zaujímavosti,
link:

https://volbysr.sk/sk/
My vám však prinášame štatistiky, ktoré tam
nenájdete a síce ako dopadli „mikrovoľby“ na
území našej obce a v jej jednotlivých okrskoch.
Kto by teda zasadol do parlamentu, kto by
vládol keby sa zobrali do úvahy len hlasy z Belej
či osobitne z každého z okrskov, ktorými bol
vyšný koniec, nižný koniec, Kamence či
Kubíková? Nasledujúce dáta v tabuľkách vám
to prezradia.
V obci Belá sa volieb zúčastnilo celkom 61,74 %
voličov. Už tradične najviac zaujali na
Kubíkovej, najmenej na Kamencoch, čo ukázala
percentuálna účasť v jednotlivých okrskoch,
rozdiely v účasti však boli tentokrát minimálne.
Tak ako v Belej obstála práve vaša strana či
hnutie?
(pš)
Výsledky za obec Belá celkom:
SMER-SD

33,90%

SNS

22,07%

ĽS Naše Slovensko

10,85%

SaS

8,03%

OĽANO - NOVA

7,48%

SME RODINA - Boris Kollár

5,15%

# SIEŤ

5,08%

KDH

4,72%

MOST - HÍD

0,67%

SZS

0,49%

KSS

0,49%

TIP

0,42%

SKOK!

0,42%

SMS

0,06%

ŠANCA

0,06%

Odvaha

0,06%

DS - Ľudo Kaník

0,00%

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

0,00%

MKDA - MKDSZ

0,00%

VZDOR

0,00%

SDKÚ-DS

0,00%

SMK - MKP

0,00%

PD

0,00%

Obecný úrad informuje
Parlament podľa okrsku 1 (Kultúrny dom)
Účasť: 64,94%

Kalendár akcií 2016

SMER - SD

34,37%

SNS

24,57%

ĽS Naše Slovensko

9,33%

OĽANO - NOVA

8,09%

KDH

6,69%

SaS

6,53%

Parlament podľa okrsku 2 (Školská jedáleň)
Účasť: 60,02%
SMER - SD

34,65%

SNS

24,09%

SaS

9,08%

ĽS Naše Slovensko

8,91%

# SIEŤ
OĽANO - NOVA

6,6%
5,94%

Parlament podľa okrsku 3 (Kubíková)
Účasť: 65,52%
SMER - SD

43,94%

ĽS Naše Slovensko

12,12%

SME RODINA - Boris Kollár

11,36%

SNS

9,85%

OĽANO - NOVA

9,09%

KDH

6,06%

SaS

5,30%

Parlament podľa okrsku 4 (Kamence)
Účasť: 56,76%
SMER - SD

25,6%

ĽS Naše Slovensko

18,8%

SNS

17,2%

SaS

10,8%

SME RODINA - Boris Kollár

9,2%

OĽANO - NOVA

8,8%

Poradie predsedov podľa preferenčných hlasov

Robert Fico
Andrej Danko
Marian Kotleba
Richard Sulík
Igor Matovič
Boris Kollár

3

417
226
143
93
75
59

Okrem už uskutočnených fašiangov a výročnej
schôdze klubu dôchodcov sa v našej obci
plánujú v tomto roku ešte nasledovné podujatia
08. 05. 2016 Deň matiek a uvítanie detí do
života, 01.06. 2016 Deň detí, 22/24.07.2016
BELSKÁ PÚŤ, 20. 08. 2016 Belská Guláška,
v lete (termín sa upresní) sa uskutoční ešte
galavečer boxu pod holým nebom, 23. 10. 2016
Úcta k starším, 05.12.2016 Mikuláš, 17/18. 12.
2016 Vianočné trhy, 31. 12. 2015 Silvester.
Okrem týchto akcií sa uskutoční viacero
významých podujatí aj pre verejnosť v miestnom
Autokempingu Belá na Nižných Kamencoch a to
počas všetkých ročných období, nakoľko
miestny
kemping
po
svojej
rozsiahlej
rekonštrukcii, rozšírení a vybudovaní nových
kapacít funguje ako celoročná prevádzka. (pš)

Malé prerábky
Počas tohoročnej zimy, ktorá bola na sneh
skutočne skúpa, zostal čas na malé zveľadenie
a zmodernizovanie
niektorých
kancelárií
v budove obecného úradu. Tieto finančne
nenáročné opravy a zmeny sa týkali kancelárie
Belských Služieb s.r.o., kde sa vymenila
podlaha, opravili sa steny a zmodernizovalo sa
pracovisko. Takisto kancelária učtárne prešla
výmenou podlahy, malou stavebnou úpravou
a opravami, taktiež modernizáciou pracoviska.
V blízkej budúcnosti je na pláne zveľadenie
kancelárie sekretariátu a malej zasadačky
obecného úradu. (pš)
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Obecný úrad informuje
Uznesenia obecného zastupiteľstva

Počnúc týmto vydaním Belských novín vám budeme aktuálne prinášať uznesenia obecného
zastupiteľstva v neupravovanej podobe a teda aj s platným hlasovaním poslancov pri
jednotlivých bodoch. Na nasledujúcich stranách Vám špeciálne prinášame uznesenia zo
všetkých zasadnutí obecného zastupiteľstva od ustanovujúcej schôdze po komunálnych
voľbách zo dňa 12/12/2014 do konca roka 2015, v letnom čísle nájdete uznesenia za 1.
polrok 2016.
(Vysvetlivky skratiek: nepr. – neprítomný na OZ, nehl. – prítomný na OZ ale nehlasoval, PRO – proti, ZDR – zdržal sa)

Uznesenie č. 1 až 4/2014 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá
konaného dňa 12. 12. 2014
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Belej
A. b e r i e n a v e d o m i e
1.
2.
3.
4.

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
vystúpenie novozvoleného starostu
vzdanie sa poslaneckej odmeny na celé volebné obdobie - poslanci: Ing. Ivan Dvorský,
Ing. Ján Hanuliak
Menovanie zástupcu starostu, za zástupcu starostu bol na celé volebné obdobie
vymenovaný poslanec Mgr. Peter Šugár

B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Matúš Krajči zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva Belá : (v
abecednom poradí)

1. Peter Boháč, Mgr.
2. Ivan Dvorský, Ing.
3. Ján Hanuliak, Ing.
4. Peter Chabada
5. Ján Kaňa
6. Jozef Kubík
7. Rudolf Macek, Ing. (ospravedlnený, poslanecký sľub zloží na nasledujúcom zasadnutí OZ)
8. Richard Mahút
9. Dušan Mariaš
10. Jozef Mažgút Ing.
11. Peter Šugár Mgr.
Uznesenie č. 2/2014
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo v Belej
poveruje
poslanca Mgr. Peter Šugár zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 6 tretia veta Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisie a voľba predsedu komisie
Zriadenie komisie pri Obecnom úrade Belá (Obecná komisia)
predseda komisie:
Mgr.Peter Šugár
členovia komisie:
Ján Kaňa, Ing. Jozef Mažgút, Peter Chabada, Karol Franek, Július Janiš, Ferdinand Cvinger František Hurtek,
Peter Boháč, Mgr.
Dušan Mariaš
ZA
Ján Kaňa
ZA
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
PRO
Jozef Kubík
ZA.
Jozef Mažgút, Ing.
ZA
Ján Hanuliak, Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
nepr.
Peter Šugár, Mgr.
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA

Obecný úrad informuje
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Uznesenie č. 3/ 2014
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Mgr. Peter Šugár
Overovatelia: Ján Kaňa, Peter Chabada
Určenie mesačného platu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Belej
určuje
Plat starostu na základe novely zákona č.154 zo dňa 17. 05. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z .z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa upravuje na
základe zverejnenia údajov Štatistického úradu SR o priemernej mesačnej nominálnej mzde zamestnanca za rok 2013
nasledovne:
Priemerná mzda zamestnanca SR
Koeficient podľa počtu obyvateľov §4 ods. 1
Zvýšenie platu § 4 ods. 2

824 €
2,17 násobok
70 %

Výpočet
824 x 2,17 =1 788, 08 €
Zvýšenie platu
70%= 1 251,65 €
Spolu mesačný funkčný plat
= 3 039, 73 € = 3040, €
Plat starostu pre rok 2014 sa upraví s účinnosťou od 12. 12. 2014 po schválení Obecným zastupiteľstvom Belá.
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
PRO
PRO
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA.
nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

1) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Belá
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
Ivan Dvorský, Ing.
ZDR
Jozef Kubík
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút

ZA
ZA.
nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

2) Zásady odmeňovania poslancov OZ
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
Ivan Dvorský, Ing.
ZA
Jozef Kubík
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút

ZA
ZA.
nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

3) Voľby do rady školy
Mgr. Peter Boháč, Mgr. Peter Šugár, Peter Chabada, Ján Kaňa
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
Ivan Dvorský, Ing.
PRO
Jozef Kubík
Ján Hanuliak Ing.
PRO
Rudolf Macek, Ing.
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút

ZA
ZA.
nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

ZA
ZA.
nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Plat starostu bol schválený podľa predloženého návrhu.
Určenie sobášiacich
Starosta obce navrhol za sobášiacich:
Ing. Matúš Krajči, Mgr. Peter Šugár
miesto: Obecný úrad Belá
dni: piatok, sobota
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh.
Uznesenie č.4/2014
OZ Schvaľuje:

Hlasovanie poslancov za celkový návrh uznesenia 1 až 4
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
Ivan Dvorský, Ing.
PRO
Jozef Kubík
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
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Obecný úrad informuje

Uznesenie č. 5/2014 z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá konaného
dňa 15. 12. 2014
OZ Berie na vedomie
1)
2)
3)
4)
5)

Zloženie predpísaného sľubu poslanca. Zvolený poslanec Obecného zastupiteľstva -Ing. Rudolf Macek zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení : Peter Chabada, Ján Kaňa, Richard Mahút
Návrh na vyradenie drobného majetku školy po inventarizácii, ktorý predložila riaditeľka Spojenej školy Belá Ing.
Anna Přechová
Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke rok 2013
Návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017
OZ Schvaľuje

1)

Predložený návrh programu na rokovanie OZ , konaného dňa 15. 12. 2014

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada
2)

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

Nepr.
Nepr.
ZA

Návrh na úpravu rozpočtu rok 2014

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
Nepr.
ZDR.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

Nepr.
Nepr.
ZA

3) Návrh rozpočtu na rok 2015
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Ján Hanuliak Ing.
PRO.
Peter Chabada
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZDR.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

Nepr.
Nepr.
ZA

4) Dodatok k zmluve o návratnej finančnej výpomoci pre Belské služby s. r .o – predĺženie splatnosti do 31/12/2015
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Dušan Mariaš
Nepr.
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Jozef Mažgút Ing.
Nepr.
Ján Hanuliak Ing.
PRO
Rudolf Macek, Ing.
PRO
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA
5) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2014 o miestnych daniach
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2014 o poplatkoch za komunálny odpad
(poplatok v sume 0,047 €)
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Dušan Mariaš
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
PRO
Jozef Mažgút Ing.
Ján Hanuliak Ing.
PRO
Rudolf Macek, Ing.
PRO
Mgr. Peter Šugár
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA

Nepr.
Nepr.
ZA

6)

7)

Nepr.
ZA
ZA

Voľby prísediacich na súd

Predložený návrh : Mária Boháčová, Róbert Boháč
Peter Boháč, Mgr.
PRO
Ján Kaňa
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
Ján Hanuliak Ing.
PRO
Rudolf Macek, Ing.
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Obecný úrad informuje
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OZ Neschvaľuje:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2014 o poplatkoch za komunálny odpad
( v sume 0,055€)
Peter Boháč, Mgr.
PRO
Ján Kaňa
PRO
Dušan Mariaš
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
PRO
Jozef Mažgút Ing.
Ján Hanuliak Ing.
PRO
Rudolf Macek, Ing.
PRO
Mgr. Peter Šugár
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
PRO

1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

nepr.
PRO
ZDR.

OZ Ukladá:
Starostovi obce iniciovať stretnutie so zástupcami Povodia Váhu resp. aktivizovať príslušné inštitúcie, za účelom
vyriešiť v časti obce Nižné a Vyšné Kamence – úpravy brehu a koryta Varínky po povodniach
Pripraviť plán prác a činností, zapracovať potreby obce, návrhy poslancov.
Pripraviť na nasledujúce rokovanie OZ podrobné informácie a podklady o celkovej činnosti podniku Belské služby
s. r. o - zodpovedný konateľ pán Róbert Boháč
Starostovi poveriť pracovníkov učtárne , aby vyčíslili dlh na komunálnom odpade a poplatkoch obci a pripravili
zoznam neplatičov na službách a daniach v obci Belá
Starostovi prerokovať s právnym zástupcom obce ako postupovať pri neplatičoch za komunálny odpad a miestne
dane
Riaditeľke spojenej školy Belá Ing. Anne Přechovej predložiť na budúce OZ návrh na Všeobené záväzné nariadenie
ohľadom poplatkov v MŠ v ZUŠ atď. a ostatné požiadavky čo sa týka Spojenej školy Belá

Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 6/2015 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá konaného dňa
29.01.2015

1)
2)
3)

OZ Berie na vedomie
Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení: Ján Kaňa, Peter Chabada, Jozef Kubík
Správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ a kontrolu plnenia úloh
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce

OZ Schvaľuje
1)

Predložený návrh programu na rokovanie OZ , konaného dňa 29. 01. 2015

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada
2)

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Navrhnutý postup riešenia pri vymáhaní dlhov od neplatičov za daň z nehnuteľnosti, za komunálny odpad a iných
dlhov voči obci, formou poslednej výzvy od právneho zástupcu obce a v prípade nerešpektovania vymáhanie
pohľadávok exekútorom.

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

3) Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

8
4)

Obecný úrad informuje
Návrhy zmlúv na predĺženie termínu čerpania úverov, posunutie termínu prvého splácania a zmenu výšky splátok

OZ schvaľuje zmenu podmienok úveru poskytnutého na základe Zmluvy o účelovom úvere č. 0289/14/08635 nasledovne:
predĺženie čerpania úveru do 31.07.2015, prvá splátka úveru od 21.09.2015, mesačné splátky úveru 2 280 €
OZ schvaľuje zmenu podmienok úveru poskytnutého na základe Zmluvy o účelovom úvere č. 0284/14/08635 nasledovne:
predĺženie čerpania úveru do 31.07.2015, predĺženie splatnosti úveru do 31.03.2016
Peter Boháč, Mgr.
Dušan Mariaš
ZA
Ján Kaňa
ZA
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Jozef Mažgút Ing.
ZA
Ján Hanuliak Ing.
ZDR
Rudolf Macek, Ing.
Nepr.
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA
5)

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.1/2013o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených
na území obce Belá (originálne kompetencie)
Peter Boháč, Mgr.
Dušan Mariaš
ZA
Ján Kaňa
ZA
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Jozef Mažgút Ing.
ZA
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
Nepr.
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA
6)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 1/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Dušan Mariaš
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Jozef Mažgút Ing.
ZA
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
Nepr.
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA
7)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 2/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
na štúdium v základnej umeleckej škole
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Dušan Mariaš
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Jozef Mažgút Ing.
ZA
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
Nepr.
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA
8)

Obecné zastupiteľstvo v Belej na základe § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schvaľuje
a)
S poukazom na § 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v otázke dovolenky starostu považuje za primerané uplatnenie
Zákonníka práce /zák. č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov/, že starosta má dovolenku v rovnakej
výmere ako jemu podriadení zamestnanci v rovnakej vekovej skupine,
b)
na základe § 152 ods. 8 písm. c/ Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov patrí
starostovi stravné v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako zamestnancom obecného úradu,
c)
na základe §152 ods.8 písm. c/ Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov patrí
zástupcovi starostu stravné v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako zamestnancom obecného úradu

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada
1)
1)

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZDR.

OZ Poveruje
starostu obce, aby Pracovný poriadok Obce Belá doplnil o konštatovanie uvedené v bode č. 8 tohto uznesenia
OZ Neschvaľuje
Žiadosť podanú na Obecný úrad Belá pod protokolárnym číslo 1290/2014 o odkúpenie pozemku parcela č.
1418/2 o výmere 173 m2 v časti obce „Nigrob“

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

1)

ZA
Nepr.
PRO
ZA

ZDR
Nepr.
ZDR
PRO

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

PRO
PRO
Nepr.
PRO

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

OZ Odporúča
Starostovi obce vykonať zápis parcely č. 1418/2 zmena charakteristiky zo „záhrady“ na „cestu“.

PRO
PRO
PRO

Obecný úrad informuje
1)
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OZ Ukladá
Belským službám s .r. o predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ hospodársky výsledok za rok 2014 a doplniť
údaje a vyčíslenia ohľadom jednotlivých činností Belských služieb s.r.o., zodpovedný: konateľ pán Róbert Boháč

Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 7/2015 z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá r. 2015
konaného dňa 13. 04. 2015
OZ Schvaľuje
1)

Návratnú finančnú výpomoc od obce Belá pre Belské Služby s. r. o, vo výške 80 000 € splatnú do 31. júla 2015.

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

1)

ZA
PRO
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
Nepr.
Nepr.

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
Nepr.
ZA

OZ Ukladá:
Hlavnému kontrolórovi obce pripraviť na nasledujúce rokovanie Obecného zastupiteľstva hospodárenie Belských
služieb s. r. o. a predložiť k nahliadnutiu knihu odoslaných a prijatých faktúr.

Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
PRO
Jozef Kubík
ZA
Ján Hanuliak Ing.
Nepr.
Rudolf Macek, Ing.
Nepr.
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
Nepr.

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
Nepr.
ZA

Uznesenie č. 8/2015 z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá konaného dňa
27. 04. 2015
OZ Berie na vedomie:
1)
2)
3)
4)

5)

1)

Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení: Ján Kaňa, Richard Mahút, Mgr. Peter Šugár
Správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ a kontrolu plnenia úloh
Prehľad čerpania rozpočtu k 31/12/2014
Podrobné informácie riaditeľky Spojenej školy Belá Ing. Anny Přechovej ohľadne požiadaviek hygienickej inšpekcie
v budove Materskej školy Belá, týkajúce sa prevádzky škôlky a jedálne, ako aj návrhy opatrení smerujúcich
k riešeniu problému.
Prezentáciu cenovej ponuky na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v objektoch, ktoré sú v správe obce (stará
škola, kultúrny dom, obecný úrad, zdravotné stredisko) firmou SAVE s. r. o
OZ Schvaľuje:
Predložený návrh programu na rokovanie OZ , konaného dňa 27. 04. 2015

Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Dušan Mariaš
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
Nepr.
Jozef Mažgút Ing.
Nepr.
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA
2) VZN obce č.3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Belá
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
Nepr.
ZA
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3)

Obecný úrad informuje

Úpravu rokovacieho poriadku – poslanecký návrh, podľa ktorého sa v prípade nedoručenia spätnej väzby od
poslancov ohľadom doručenia emailovej pozvánky na rokovanie obecného zastupiteľstva bude oznamovať
poslancom konanie 3 dni pred rokovaním riadneho obecného zastupiteľstva aj telefonicky, v prípade mimoriadneho
zastupiteľstva sa spolu s odosielaním pozvánky budú poslanci kontaktovať aj telefonicky, najneskôr však 24 hodín
pred konaním mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva.

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada
4)

ZA
ZA
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Funkciu kronikárky obce na základe menovacieho dekrétu pre PaedDr. Emíliu Surovcovú

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

5) Žiadosť riaditeľky SŠ Belá o navýšenie kapacity detí v Materskej škole o 30 detí.
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Dušan Mariaš
Ivan Dvorský, Ing.
ZA
Jozef Kubík
Nepr.
Jozef Mažgút Ing.
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
ZDR
Mgr. Peter Šugár
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA

ZA
ZA
ZA

1)

ZA
PRO
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
Nepr.
ZA
ZA

OZ Neschvaľuje
Žiadosť č. 1861/2014 o odpredaj časti parcely CKN 13472 o výmere 87m2

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

PRO
PRO
ZDR
PRO

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

PRO
Nepr.
PRO
PRO

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

PRO
Nepr.
PRO

OZ Ukladá
1.

2.

3.

4.

Rozposlať poslancom OZ emailom všetky materiály, ktoré na dnešnom rokovaní dňa 27. 04. 2015 odprezentoval
konateľ firmy Belské služby s.r.o. pán Róbert Boháč – hospodárenie firmy Belské služby s .r. o. Termín: do 10
pracovných dní. Zodpovedný: konateľ R. Boháč
Prepracovať zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou Belá a firmou PSR Industry, s. r. o ohľadom výstavby novej
bytovky v obci Belá v časti „Ohrady“ podľa aktuálne platnej legislatívy. Zapracovať správne údaje, následne
rozposlať emailom všetkým poslancom. Termín: do budúceho zasadnutia OZ alebo MOZ. Zodpovedný: starosta
obce
Vedeniu obce prerokovať úpravy a spresnenie odprezentovanej cenovej ponuky k zvýšeniu hospodárnosti
vykurovacích systémov v obecných budovách s firmou SAVE s. r o smerom k zefektívneniu ponuky. Termín: do
budúceho zasadnutia OZ alebo MOZ. Zodpovedný: starosta obce
Na základe poslaneckého návrhu pripraviť rozpravu, ktorej predmetom rokovania bude vízia a riadenie
autocampingu Belá Nižné Kamence v budúcom období. Privolať zainteresovaných - Belské služby Belá s.r.o,
konateľ R. Boháč, vedúci zamestnanec autocampingu Cyril Matejov vedenie obce a poslanci obecného
zastupiteľsta. Termín: do budúceho zasadnutia OZ alebo MOZ. Zodpovedný: starosta obce

Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
PRO
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 9/2015 zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá
konaného dňa 29. 06. 2015
1)
2)

OZ Berie na vedomie:
Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení: Ing. Jozef Mažgút, Peter Chabada, Jozef Kubík
Správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ a kontrolu plnenia úloh prednesenú zástupcom starostu obce
Belá Mgr. Petrom Šugárom

Obecný úrad informuje
3)
4)

5)

1)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Belá Ing. Michala Šugára k návrhu záverečného účtu obce Belá za rok 2014
Informácie prednesené konateľom Belských Služieb s.r.o. Róbertom Boháčom a vedúcim zamestnancom
Autocampingu Belá Cyrilom Matejovom ohľadom vízie, budúceho smerovania, riadenia a praktického fungovania
Autocampingu Belá Nižné Kamence.
Výsledky preriešenia sťažnosti na postup starostu obce Belá, ref. č. 787/2015 od žiadateľov Elena a Peter Franek,
U Čajkov 538/19, 013 05 Belá
OZ Schvaľuje:
Predložený návrh programu rokovania OZ , konaného dňa 29. 06. 2015

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada
2)
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ZA
Nepr.
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

Nepr.
ZA
Nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Záverečný účet obce Belá za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
Nepr.
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

Nepr.
ZA
Nepr.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZDR
ZA
ZA

3)

Použitie prebytku v sume 80 706,93 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na:
vysporiadanie schodku finančných operácií
72 636,23 EUR
tvorbu rezervného fondu
8 070,70 EUR
Peter Boháč, Mgr.
Dušan Mariaš
ZA
Ján Kaňa
Nepr.
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Jozef Mažgút Ing.
ZA
Ján Hanuliak Ing.
Nepr.
Rudolf Macek, Ing.
Nepr.
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA
4)

Použitie rezervného fondu v sume 8 070,70 EUR na kapitálové výdavky a úhradu nadprác na projekt „KulTuristika
– spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze“.
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
Nepr.
Dušan Mariaš
ZDR
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Jozef Mažgút Ing.
ZA
Ján Hanuliak Ing.
Nepr.
Rudolf Macek, Ing.
ZDR
Mgr. Peter Šugár
ZDR
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA
5) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Belá na 2. polrok
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
Nepr.
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Ján Hanuliak Ing.
Nepr.
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

6)

Otváracie hodiny pre predajňu „Textil“ pre žiadateľku Katarína Koperová, Trnové, Hanušáková 149/40, 010 01
Žilina
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
Nepr.
Dušan Mariaš
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Jozef Mažgút Ing.
ZA
Ján Hanuliak Ing.
Nepr.
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA
7)

Žiadosť ref. č. 828/2015 o odpredaj obecnej parcely č. 8946/4 v katastri obce Belá o výmere 140 m2 pre žiadateľa
Nemček Vladimír, Nižné Kamence 876, 013 05 Belá. Obec Belá, Oslobodenia 183, 013 05 Belá, zastúpená
štatutárnym zástupcom – starostom Ing. Matúšom Krajčim, predáva pozemok parc. č. CKN 8946/4 o výmere 140
m2 pánovi Nemčekovi Vladimírovi, Nižné Kamence 876, 013 05 Belá. Cena za 1 m2 je 3 €. Uvedený odpredaj
majetku obce Obecné zastupiteľstvo Belá schválilo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle
ustanovenia zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
Nepr.
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

Nepr.
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA
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1)

Obecný úrad informuje
OZ Neschvaľuje:
Žiadosť ref. č. 608/2015 o odpredaj obecných parciel CKN 2196/13 o výmere 151m2 , 2196/26 o výmere 21 m2 a
2196/29 o výmere 32 m2 pre žiadateľa Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528,010 01 Žilina

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada
1)

1)

2)

ZDR
Nepr.
Nepr.
PRO

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

Nepr.
PRO
PRO
PRO

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

PRO
PRO
ZDR

OZ Konštatuje:
Na základe vyjadrenia hlavného kontrolóra obce Ing. Michala Šugára, ktorý na základe prešetrenia sťažnosti na
postup starostu obce Belá, ref. č. 787/2015 od žiadateľov Elena a Peter Franek, U Čajkov 538/19, 013 05 Belá,
nezistil žiadne pochybenie v postupe obce Belá alebo starostu obce Ing. Matúša Krajčiho, ktoré by mu mal vytknúť
alebo ho vyzvať k náprave, taktiež na základe ďalšej analýzy obecné zastupiteľstvo Belá konštatuje, že nebolo
zistené žiadne pochybenie v postupe obce alebo starostu obce. Takisto vzhľadom na fakt, že na základe trestného
oznámenia žiadateľov vec šetria aj orgány činné v trestnom konaní, sa k veci na základe pokynu konajúceho
vyšetrovateľa nebude žiaden z orgánov obce k záležitosti viac vyjadrovať.
OZ Ukladá:
Zvolať zasadnutie na úrovni Obecnej komisie za účelom opätovného prerokovania žiadosti ref. č. 608/2015
o odpredaj obecných parciel CKN 2196/13 o výmere 151m2 , 2196/26 o výmere 21 m2 a 2196/29 o výmere 32 m2
pre žiadateľa Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528,010 01 Žilina.
Na zasadnutie Obecnej komisie budú okrem riadnych členov komisie pozvaní hostia – zástupcovia firmy Hastra
s.r.o. a Roľnícke družstvo Terchová – Nová farma Krasňany, starosta obce. Termín: čím skôr. Zodpovedný:
predseda komisie Mgr. Peter Šugár
Pripraviť analýzu fungovania Autocampingu Belá Nižné Kamence, predložiť podnikateľský zámer a konkrétne
návrhy na spôsob fungovania a riadenia a prerozdelenia kompetencí v riadení Autocamingu Belá Nižné Kamence.
Termín: do budúceho zasadnutia OZ. Zodpovedný: konateľ Belské Služby s.r.o. Róbert Boháč a vedúci
zamestnanec Autocampingu Belá NK Cyril Matejov

Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
Nepr.
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Ján Hanuliak Ing.
Nepr.
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 10/2015 z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá r. 2015
konaného dňa 08. 09. 2015
OZ Berie na vedomie:
1)
2)

Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení: Ing. Jozef Mažgút, Ján Kaňa a Ing. Rudolf Macek
Informácie poslanca Ing. Jozefa Mažgúta
2.1. o hroziacom nedostatku vody v rezervároch na Nižných Kamencoch,
2.2. o priebehu prekládky VN
2.3. o znečistení za prvou zastávkou na Nižných Kamencoch v smere do Terchovej

3)

Informácie starostu obce
3.1. o plánovanom termíne konania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva a to na deň 24/9/2015, tj.
štvrtok
3.2. o havarijných stavoch budov – tribúna a materská škola

1.
2.
3.
4.

OZ Schvaľuje
V rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá časť Kubíková“:
Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného
osvetlenia v obci Belá časť Kubíková“ , ktorý je realizovaný obcou Belá
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
Nepr.
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Obecný úrad informuje
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Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
Nepr.
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

Nepr.
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 10/2015 z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá konaného dňa 24. 09.
2015
1)
2)
3)
4)
5)

1)

OZ Berie na vedomie
Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení : Ing. Rudolf Macek, Ján Kaňa, Richard Mahút
Správu o činnosti od posledného zastupiteľstva OZ a kontrola vykonaných úloh prednesenú zástupcom starostu
obce Belá Mgr. Petrom Šugárom
Prehľad čerpania rozpočtu obce Belá k 30.6.2015
Správu riaditeľky SŠ Belá Ing. Anny Přechovej o celkovej činnosti a fungovaní školy, vykonaných racionalizačných
opatreniach a finančnú správu
Správu právneho zástupcu obce Belá Mgr. Ľubomíra Hagaru ohľadom rozsudku Krajského súdu v Žiline –
9CoPr/4/2015, 5113229790, v právnej veci navrhovateľa Ing. Ivana Dvorského, proti odporcovi Obec Belá,
o zaplatenie 18.427,- eur s príslušenstvom
OZ Schvaľuje
Predložený návrh programu na rokovanie OZ, konaného dňa 24.09.2015, doplnený bodom - správa právneho
zástupcu obce Mgr. Ľubomíra Hagaru

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada
2)

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
Nepr.
ZA

ZA
ZA
ZDR.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZDR.
ZA

Úpravu rozpočtu obce Belá pre rok 2015

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada
3)

ZA
Nepr.
Nepr.
ZA

ZA
Nepr.
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

Návrh na úpravu rokovacieho poriadku – v čl.6 body 5,7 a 8, čl. 7 bod 1, termíny zvolávania pri mimoriadnych
rokovaniach obecného zastupiteľstva

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
Nepr.
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

OZ Neschvaľuje:
Žiadosť prot. č. 1182/2015 zo dňa 8/7/2015 o odkúpenie obecných pozemkov CKN 2196/13,26,29 v katastrálnom
území Belá, žiadateľ - Roľnícke družstvo Terchová, sídlo Nová Farma Krasňany
Peter Boháč, Mgr.
PRO
Ján Kaňa
ZDR.
Dušan Mariaš
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
PRO
Jozef Mažgút Ing.
ZDR.
Ján Hanuliak Ing.
Nepr.
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Mgr. Peter Šugár
ZDR.
Peter Chabada
ZDR.
Richard Mahút
ZDR.
1)

OZ Ukladá:
Predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o ekonomickom hospodárení autocampingu Belá Nižné Kamence.
Zodpovedný: Konateľ Belských služieb Róbert Boháč. Termín: do konca októbra 2015
2) Predložiť obecnému zastupiteľstvu model fungovania autocampingu Belá Nižné Kamence.
Zodpovedný: Starosta obce Ing. Matúš Krajči a konateľ Belských služieb Róbert Boháč
Termín: do budúceho OZ

1)
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3)

1)

1)

Obecný úrad informuje
Spracovať položkovite všetky náklady, ktoré obec uhrádza na autocamping Belá Nižné Kamence.
Zodpovedný: Starosta obce Ing. Matúš Krajči a konateľ Belských služieb Róbert Boháč
Termín: do budúceho OZ

OZ Poveruje:
Starostu obce vedením rokovania o obojstrannom zápočte vzájomných pohľadávok Obce Belá a Ing. Ivanom
Dvorským. V prípade ak rokovanie o obojstrannom zápočte pohľadávok neprinesú žiadny výsledok do 5. 10 2015,
tak OZ zaväzuje starostu vyplatiť bývalému starostovi Ing. Ivanovi Dvorskému dlžnú sumu v plnej výške.
OZ Odročuje:
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie obce Belá

OZ Ruší:
Uznesenie č.10/2011 z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá konaného dňa 26. apríla 2011
v znení:
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie, ktorým rozhodlo, že bývalému starostovi obce Ivanovi Dvorskému, nar.
13.05.1959 nevyplatí žiadne jeho peňažné nároky vyplývajúce mu z výkonu funkcie starostu, a to až do momentu
odovzdania kompletnej písomnej agendy súvisiacej s výkonom tejto jeho funkcie a zároveň tiež až do odovzdania všetkých
hnuteľných vecí a iných majetkových hodnôt, ktoré v rámci výkonu funkcie starostu obce Belá prevzal a doposiaľ
neodovzdal.“
Peter Boháč, Mgr.
ZDR.
Ján Kaňa
ZA
Dušan Mariaš
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Jozef Mažgút Ing.
ZDR.
Ján Hanuliak Ing.
Nepr.
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA
1)

Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Nepr.
Jozef Kubík
ZA
Ján Hanuliak Ing.
Nepr.
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Peter Chabada
ZA
Richard Mahút
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 12/2015 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá konaného dňa 14. 12.
2015
OZ Berie na vedomie
1)
2)
3)
4)
5)

Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení : Ing. Ján Hanuliak, Richard Mahút, Mgr. Peter Boháč
Správu o činnosti od posledného zastupiteľstva OZ a kontrolu uložených úloh OZ s výsledkami definovanými
v časti „konštatuje“ a „odročuje“, prednesenú zástupcom starostu obce Belá Mgr. Petrom Šugárom
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 obce Belá.
Správu právneho zástupcu obce Belá Mgr. Ľubomíra Hagaru ohľadom právneho stavu a zmien v Belských
Službách s.r.o.
Správu ohľadom splnenia rozsudku Krajského súdu v Žiline – 9CoPr/4/2015, 5113229790, v právnej veci
navrhovateľa Ing. Ivana Dvorského, proti odporcovi Obec Belá, o zaplatenie 18.427,- eur s príslušenstvom

OZ Schvaľuje
Predložený návrh programu na rokovanie OZ, konaného dňa 14.12.2015, doplnený bodmi
Požiadavky riaditeľky Spojenej školy Belá Ing. Anny Přechovej /bod č. 6/
Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014
pre obec Belá /bod č. 7/
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Dušan Mariaš
ZDR
Ivan Dvorský, Ing.
ZA
Jozef Kubík
Nepr.
Jozef Mažgút Ing.
ZA
Ján Hanuliak Ing.
PRO
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
Nepr.
Richard Mahút
ZA
1)
-

2)

Úpravu rozpočtu obce Belá pre rok 2015

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
PRO
PRO
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
Nepr.
ZDR.
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Obecný úrad informuje
3)
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Všeobecne záväzné nariadenia obce Belá č.5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

4) Všeobecne záväzné nariadenia obce Belá č.4/2015 o miestnych daniach
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Dušan Mariaš
Ivan Dvorský, Ing.
ZA
Jozef Kubík
Nepr
Jozef Mažgút Ing.
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Mgr. Peter Šugár
Peter Chabada
Nepr.
Richard Mahút
ZA

ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
Nepr.
ZA
ZA

5)

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Belá č.3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a odvádzania odpadových vôd v katastrálnom území obce Belá
Peter Boháč, Mgr.
Dušan Mariaš
ZA
ZA
Ján Kaňa
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
ZA
Jozef Kubík
Nepr
Jozef Mažgút Ing.
ZA
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Mgr. Peter Šugár
ZA
Peter Chabada
Nepr.
Richard Mahút
ZA
6)

Schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej školy Belá, Oslobodenia 165, 013
konaní UR 2015 V-4 na sumu 614 786 €,Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
ZA
Jozef Kubík
Nepr.
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Peter Chabada
Nepr.
Richard Mahút
ZA

05 Belá - doplnenie po dohadovacom
Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

7)

Súhlas so zaradením obce Belá do územia miestnej akčnej skupiny (MAS) na území Mikroregiónu Terchovská
dolina.
Peter Boháč, Mgr.
Dušan Mariaš
ZA
ZA
Ján Kaňa
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
ZA
Nepr.

Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZDR
PRO
PRO
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

Nepr
ZA
ZA

Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

PRO
ZA
ZA

OZ Neschvaľuje:
1)

Rozpočet na rok 2016

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
Nepr.
PRO
ZDR

1)

OZ Konštatuje:
Nesplnenie úlohy uloženej OZ - predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o ekonomickom hospodárení
autocampingu Belá Nižné Kamence. Zodpovedný: konateľ Belských služieb Róbert Boháč

1)
2)

OZ Odročuje:
Plnenie úlohy - Odprezentovať model fungovania autocampingu Belá Nižné Kamence
Analýzu vyplývajúcu zo splnenia úlohy - Spracovať položkovite všetky náklady, ktoré obec uhrádza na
autocamping Belá Nižné Kamence.

1)
2)

OZ Ukladá:
Preposlať všetkým poslancom správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2014. Zodpovedný: zástupca starostu obce Mgr. Peter Šugár
Riešiť priebežne dofinancovanie originálnych kompetencií, podľa potreby zohľadniť pri eventuálnych zmenách
v rozpočte v r. 2016
Zodpovedný: starosta obce Ing. Matúš Krajči a riaditeľka SŠ Belá Ing. Anna Přechová
Preposlať všetkým poslancom správu o chronológii právnych služieb poskytnutých obci Belá právnym zástupcom.
Zodpovedný: hlavný kontrolór obce Belá Ing. Michal Šugár
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Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.
ZA
Ján Kaňa
ZA
Ivan Dvorský, Ing.
ZA
Jozef Kubík
Nepr.
Ján Hanuliak Ing.
ZA
Rudolf Macek, Ing.
ZA
Peter Chabada
Nepr.
Richard Mahút
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 13/2015 z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá r. 2015
konaného dňa 21. 12. 2015
OZ s c h v a ľ u j e Pôžičku určenú na prefinancovanie projektu ,,Modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá, časť
Kubíková“ vo výške 37 300,00 € slovom: tridsaťsedemtisíctristo eur, doba splatnosti do 31.10.2016, úroková sadzba 2 % p.
a. (ročne), prijatú od spoločnosti IPECON, s.r.o.
OZ u k l a d á Starostovi obce Belá podpísať zmluvu so spoločnosťou IPECON, s.r.o podľa priloženého návrhu.
Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

foto z ustanovujúceho zasadnutia OZ
V roku 2016 sa do vydania tohto čísla uskutočnilo jedno riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, jeho uznesenie spolu
s ostatnými uzneseniami zo zasadnutí za 1. polrok 2016 vám prinesieme v nasledujúcom čísle.
(pš)

Obecný úrad informuje
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Aktivity kempingu a OOCR MF
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Po ukončení úspešnej letnej sezóny sme sa
začali pripravovať po prvý krát aj na zimnú
sezónu. Odštartovali sme ju
Silvestrom,
i napriek tomu že to bol prvý Silvester v našom
kempingu tak musím s radosťou konštatovať, i
keď nám Perinbaba nedopriala snehovú
nádielku, tak Silvester bol vydarený. Mali sme
obsadené všetky chatky a prišlo aj 10 posádok
na karavanoch.

no žiaľ, táto zima je bez snehu a tak náš zámer
pripraviť hosťom, ale nie len im, ale aj
obyvateľom, kvalitne bežkárske trate tuto zimu
nevyšiel. Rád by som aj touto cestou ubezpečil
všetkých, ktorí majú obavy, či v chatkách
nebude zima, že sa nemusia obávať, chatky sú
kvalitne zateplené a dostatočne vykurované.
Naše ďalšie plány sú pokračovať druhov etapou
na lepšom sprístupnení Belských skál.

O spokojnosti účastníkov svedči aj to že si
hneď rezervovali chatky aj na tohto ročného
Silvestra a taktiež karavanisti ma presvedčili
aby som toto podujatie zaradil do kalendára
podujatí.

Ďalšie dni a týždne sa chatky obsadzovali iba
tak sporadicky. Ľudia tomu ešte moc neveria že
sa dá ubytovať v kempingu aj počas zimy, a po
druhé zima je taká aká je. OOCR Mala Fatra,
ktorej členom je aj naša obec, zakúpila snežný
skúter
na
úpravu
bežkárskych
tratí,

Malo by pribudnúť spevnené parkovisko,
dorobenie chodníka popri skalách, aby bol
bezpečnejší, informačne tabule, panoramatické
fotky na vyhliadkach s popisom miest. Určite
ste už niektorí postrehli pohybovať sa
neznámych ľudí na Jamách popri rieke Varinky.

Nejedná sa o žiadnu výstavbu cesty, tak ako sa
začalo povrávať, ale je v pláne vybudovanie
cyklo magistrály ktorá by sa mala napojiť vo
Varíne na Vodné dielo a tak prepojiť Žilinu
a Terchovú. Momentálne prebiehajú rokovania
s dotknutými majiteľmi pozemkov. Pevne verím
že sa tento projekt stretne s pochopením
obyvateľov obce.
(Cyril

Matejov,

Správca

kempingu

Belá)
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13Úspešný projekt v
programe Kolegovia pre
dobrú vec
Nadácia
Tesco
v
grantovom
programe
Kolegovia pre dobrú vec podporila 48
projektov na celom Slovensku. O podporu
komunitných projektov sa uchádzalo 214
projektov,
ktoré
odporučili
zamestnanci
spoločnosti Tesco. Náš úspešný projekt „Bež
hravo – jedz zdravo“ podporila pani Zuzana
Vráblová, ktorej touto cestou veľmi pekne
ďakujeme :-) V rámci projektu sme zrealizovali
športové aktivity zamerané na zdravý životný
štýl, ktoré prebiehali už počas letného tábora –
Tesco beh, počas Dňa srdca – Beh zdravia a
počas Noci športu a odvahy – Švihadlový
maratón. Prostriedky z grantu hradené
Nadáciou Pontis boli použité na zriadenie a
vybavenie kuchynky na škole, ktorú žiaci
využívajú počas krúžkovej činnosti i výchovnovzdelávacieho procesu, nakoľko každoročne
organizujeme pre žiakov rôzne projektové a
tematické
dni
venované
zdravej
výžive.
Zriadením kuchynky pre žiakov umožníme
preniesť teoretické poznatky z oblasti výživy do
praxe, zapojíme rodičov aj starých rodičov do
diania školy (príprava ovocných a zeleninových
šalátov,
jednoduchých
tradičných
jedál,
koláčov), a tým podporíme našu spoluprácu.
Mgr. Irena Kolčáková
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Lyžiarsky výcvik
V tomto školskom roku po prvýkrát MŠVVaŠ SR
prispelo našim žiakom na lyžiarsky výcvik
čiastkou 150 €. Výcvik v Krušetnici absolvovalo
26 detí. Bývali sme v troch rodinných
domčekoch v blízkosti svahu. Útulné kuchynky
s obývačkami sa každý večer menili na
spoločenské miestnosti plné hier, zábavy
a tanca. Počas celého týždňa bolo výborne
postarané o naše brušká, strava bola pestrá
a veľmi chutná. No napriek tomu po večeroch
dievčatá preukazovali svoje kuchárske umenie
a v kuchynkách
pripravovali
palacinky,
pudingy, čaje.... Chlapci sa nenechali zahanbiť
popcornom :) No hlavnou náplňou nášho
pobytu bolo lyžovanie, v ktorom sa žiaci celý
týždeň zdokonaľovali, za čo nás odmenila aj
príroda novou nádielkou snehu a posledné dni
aj slniečkom. Poniektorí prišli na svah ako
hotoví lyžiari, iní prekonávali svoj strach, ktorý
veľmi rýchlo vystriedala radosť z nového
pohybu, rýchlosti a zábavy na lyžiach. Veľký
pokrok bol viditeľný hlavne u 14 nelyžiarov,
ktorí sa v piatok v súťažnom slalome predviedli
ako zdatní lyžiari. Vyhodnotené boli dve
kategórie – Chlapci: 1. Samuel Lesko, 2. Daniel
Hudec, 3. Ľubomír Kubík. Dievčatá: 1. Terézia
Gašková,
2. Adriána Bajanová, 3. Sára
Zimenová. Domov sme odchádzali s novými
lyžiarskymi zručnosťami, podaktorí i s boľavými
nôžkami od lyžiarok, no plní zážitkov a
úsmevných príhod :) PaedDr. Anna Babišová
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Milý budúci prváčik, milí rodičia!
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Srdečne Vás pozývame na zápis, ktorý sa uskutoční v
Spojenej škole Belá

19. apríla (utorok) od 14:00 hod. do 17:30 hod.
Bližšie informácie pre rodičov budú k dispozícii v MŠ
a na webovej stránke školy.

Profil školy
V rámci vzdelávacieho programu školy sa snažíme profilovať školu „na mieru“ podľa
potrieb a záujmov žiakov a požiadaviek ich rodičov.
 Žiaci sa od 1. ročníka učia anglický jazyk a od 7. ročníka si budú vyberať
druhý cudzí jazyk: nemecký, ruský alebo bude v ponuke iný predmet – podľa
záujmu,
 od 5. ročníka máme triedy so športovým zameraním:
chlapci – futbal,
dievčatá – florbal,
 máme samostatné odborné učebne: jazykové laboratórium, učebňa
informatiky, učebňa biológie a chémie, učebňa techniky, kuchynka, pribudne
učebňa fyziky,
 žiaci majú v šatniach vlastné uzamykateľné skrinky,
 triedy sú vybavené novými stoličkami a lavicami,
 škola má vlastnú telocvičňu a dopravné ihrisko,
 talenty zviditeľňujeme účasťami na olympiádach a súťažiach,
 škola má školský časopis a vlastnú internetovú stránku,
 pripravujeme aktivity zamerané na rôzne témy a projektové dni,
 zapájame sa do viacerých projektov krátkodobého i dlhodobého charakteru:
Školy pre budúcnosť, Enviroprojekt, Nech sa nám netúlajú, Modernizácia
vzdelávacieho procesu na ZŠ, Zdravie v školách, Región v pohybe, Región
kultúrne, Bezpečne na cestách, KOMPRAX,
 žiaci majú možnosť navštevovať krúžky podľa svojho vlastného výberu,
 už druhý rok funguje Žiacky parlament, ktorý reprezentuje žiakov školy a
zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy,
 snažíme sa viesť žiakov k triedeniu odpadu a k ochrane životného prostredia.
Organizujeme:
 plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode,
 športové sústredenie, futbalové a florbalové súťaže,
 Imatrikuláciu prvákov, Vianočné trhy, Vianočnú besiedku, Adventné
popoludnia, vystúpenie ku Dňu starších a Dňu matiek, jesenné a
veľkonočné tvorivé dielne, športovú aj dopravnú olympiádu, letný tábor.
Mgr. Irena Kolčáková, zástupkyňa SŠ
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Spojená škola Belá – školský rok 2015/2016
Aktivity od januára po marec

Oddýchnutí po vianočných prázdninách a plní
síl sme v novom roku začali pracovať ako
usilovné včielky.
V JANUÁRI na ZRŠ prijali pozvanie zástupcovia
vybraných stredných škôl (Dopravná akadémia,
Súkromná stredná odborná škola - Saleziánska,
Súkromná obchodná akadémia, Stredná odborná
škola stavebná, Hotelová akadémia), ktorí
predstavili svoje školy a študijné možnosti pre
našich deviatakov. Uskutočnil sa zber papiera
a spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať
5120 kg a získali sme 204,80 €. Predškoláci
navštívili prvákov a naši žiaci získali výpis
polročného hodnotenia a klasifikácie v posledný
vyučovací deň (29.01.2016) prvého polroka
školského roka 2015/2016.
Vo FEBRUÁRI sa uskutočnilo vyhodnotenie
súťaže Expert geniality show, do ktorej sa
zapojilo 15 žiakov našej školy: František Meško,
Tamara Ďurinová, Romana Vráblová, Sára
Zimenová, Kristián Chabada, Zuzana Mariašová,
Dávid Fábel, Štefan Franček, Jakub Stročka, Eva
Jaroščiaková,
Petronela
Žideková,
Martin
Cesnek, Marek Meško, Ján Kováč, Dávid Zimen,
ktorí získali diplom a sladkú odmenu. Naším
najlepším riešiteľom bol tento rok Kristián
Chabada, ktorý sa v téme Tajomstvá prírody
umiestnil v prvej stovke riešiteľov (75. miesto), v
konkurencii 8872 žiakov zo 414 škôl. 4.
februára na školskom kole Hviezdoslavov Kubín
sa predviedli a získali umiestnenie v recitovaní
poézie a prózy títo žiaci: v I. kategórii (poézia) sa
na 1. mieste umiestnila Adrianka Dávidíková,
na 2. mieste Nikolka Ovčíková a Emka
Drengubiaková, na 3. mieste Robka Šugárová a
Veronika Majerová. V I. kategórii (próza) sa na
2. mieste umiestnila Maruška Cesneková a
Tamarka Ondrišíková, na 3. mieste Damián
Šugár a Adrián Kasák. V II. kategórii (poézia) sa
na 3. mieste umiestnila Barborka Pobudová, v
II. kategórii (próza) sa na 1. mieste umiestnila
Soňa Gaňová, na 2. mieste Petronelka
Kaplíková, na 3. mieste Anetka Pechotová,
Natália Boháčová, Sára Šmehylová. V III.

kategórii (poézia) sa na 1. mieste umiestnila
Katarína Bukovinská, na 2. mieste Simona
Mahútová a Alexandra Šušoliaková. V piatok 5.
februára sa uskutočnil Fašiangový karneval.
Atmosféru divadla, zaujímavé dialógy obohatené
štipkou humoru, vynikajúce herecké výkony
známych slovenských hercov – toto všetko zažili
žiaci 8. a 9. ročníka pri návšteve divadelného
predstavenia Jánošík 007 v Mestskom divadle v
Žiline.
Dňa 10. februára sa päť tímov žiakov (od
siedmakov
po
deviatakov)
zúčastnilo
internetovej matematickej súťaže Mat X
Matematický expres. Súťažili medzi sebou
štvorčlenné tímy zo Slovenskej a Českej
republiky. Zapojili sa dve družstvá deviatakov:
1. tím - Dávid Zimen, Ján Kováč (9. C), Marek
Meško, Martin Cesnek (9. B) a 2. tím - Anna
Ďuranová,
Anna
Chabadová,
Katarína
Kubáňová, Patrik Majerov (všetci 9. B), dve
družstvá ôsmakov: 1. tím - Michaela Lodňanová,
Katarína
Bukovinská,
Zuzana
Mariašová,
Patrícia Vráblová (všetky 8. B) a 2. tím Alexandra Šušoliaková (8. B), Jakub Stročka,
Štefan Franček, Marek Mihalčatín (8. C). Z tímu
siedmakov sa zúčastnil len Matúš Cabadaj (7.
A). V kategórii 9 sa 1. tím umiestnil na krásnom
18.
mieste
(104.
miesto
zo
všetkých
zúčastnených družstiev) a 2. tím na peknom 54.
mieste (258. miesto v celkovom poradí). V
kategórii 8 sa 1. tím umiestnil na peknom 51.
mieste (279. miesto v celkovom poradí) a 2. tím
na dobrom 61. mieste (310. miesto zo všetkých
tímov). 10. februára sa Motýliky z 1.B a
Smejkovia z 3.A vybrali za kultúrou do
Bábkového divadla v Žiline.
Opäť sme zaznamenali ocenenia vo výtvarných
súťažiach: Múdre sovičky zo 4.B triedy uspeli v
súťaži vydavateľstva Fragment O najkrajšieho
anjelika a v okresnom kole výtvarnej súťaže
"Fašiangy 2016". V tomto školskom roku po
prvýkrát MŠVVaŠ SR prispelo našim žiakom na
lyžiarsky výcvik čiastkou 150 €, ktorý sa konal
8. – 12. februára v Krušetnici a na Kubínskej
holi. Dňa 19. 02. 2016 sa triedy 6. A, 6. B a 6.
C zúčastnili exkurzie Vedecká hračka v Banskej
Bystrici a stálej expozície Múzea SNP s názvom
„Slovensko v protifašistickom hnutí odporu
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Európy v rokoch 1939 – 1945“. Uskutočnilo sa
školské kolo v SUDOKU. 1.miesto získala
Terezka Kaňová (8.A), 2.miesto Janka Kubíková
(9.B),
3.miesto
Marek
Meško
(9.B).
V regionálnom kole v Gbeľanoch sa v kategórii
5. – 7. ročník umiestnil na 3.mieste Samko
Lesko zo 7.A triedy a v kategórii 8. – 9.ročník
sme získali prvenstvo a vybojovala nám ho
Terezka Kaňová z 8.A triedy.
Dňa 26.2.2016 absolvovali žiaci z 2.A, 2.B, 3.B
a 4.B návštevu Bábkového divadla v Žiline.
Žiaci zo 4.A, 4.B a 6.C sa zapojili do súťaže
Tatranskej mliekarne, kde poslali súťažné
fotografie s logom a produktmi TAMI.
V MARCI žiaci 4.A a 4.B sa dozvedeli, že boli
úspešní v súťaži Tatranskej mliekarne a vyhrali
tričká a termosky s logom TAMI. Adrianka
Dávidíková z 3. B triedy reprezentovala našu
školu na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín.
9. februára Vrabčekovia z 1.A triedy a
Mravčekovia zo 4.A triedy navštívili Bábkové
divadlo v Žiline. Vo štvrtok 10. februára sa
uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády
vo Varíne, kde našu školu reprezentovali Miška
Múčková, Ľubko Zuziak a Sárika Ďuranová, ktorí
získali krásne 2. miesto. Ešte v tomto mesiaci
nás čaká Svetový deň lesov (21.03) a Svetový
deň vody (22.03.) – počas ktorých na škole
prebiehajú rôzne environmentálne aktivity,
súťaže a akcie, ktoré Vám priblížime v ďalšom
vydaní Belských novín.
Sumarizáciou týchto aktivít, ktoré prebehli
počas prvých troch mesiacov nového roka, som
Vám chcela priblížiť život na našej škole, ktorá
samozrejme žije aj futbalom, florbalom a o ich
úspechoch každoročne bližšie informujú naši
učitelia – tréneri vo svojich článkoch.
Na záver chcem všetkým poďakovať za
spoluprácu a dôveru, ktorú nám prejavujete a
prajem Vám príjemné prežitie veľkonočných
sviatkov.
Ing. Anna
školy Belá

Přechová,

riaditeľka

Spojenej
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Naši najmenší
Exkurzia- Pekáreň Belá
IV. trieda Slniečka
Počas exkurzie v miestnej pekárni nabádame
deti a spoločne formulujeme otázky týkajúce sa
výroby chleba, rožkov a pečiva. Snažíme sa v
deťoch vyvolať zdravé sebavedomie a zvedavosť.
Navodzujeme témy, ktoré nás zaujímajú a ktoré
potom
využijeme
v
práci
s deťmi.
Deti zo IV. triedy navštívili dňa 28.10.2015
miestnu pekáreň. Ujo pekár si pre nás vyhradil
čas a porozprával nám o svojej práci, ukázal
nám všetky potrebné pekárenské pomôcky,
nástroje a sklad s múkov. Na stroji tety
pekárky nám urobili názornú ukážku výroby
rožtekov. Ujo pekár mal pripravené pre nás
prekvapenie. Ukázal a špeciálne pre nás
pripravil výrobu sladkých muffínov a tak sme
mohli vidieť celučičký proces výroby v trošku
väčšom množstve od miesenia cesta, prípravy
surovín, kysnutia až po pečenie. Najväčší
zážitok mali deti asi z konečnej fázy- vyberania
upečených, voňavých muffínov z pece a
následná ochutnávka. Táto časť bola nielen
najzaujímavejšia, ale aj najdramatickejšia
a najočakávanejšia.
Najviac sa deťom páčila veľká drevená lopata a
murovaná pec, ktorú treba pred pečením
riadne rozpáliť a naukladať tam voňavé
bochníky cesta, ktoré kysnú v chlebových
košíkoch. Ďakujeme všetkým v pekárni, že
nám
umožnili
k nahliadnutiu
výrobe
pekárenských výrobkov. Čo dodať na záver?
Ďakujeme majiteľovi pekárne, že nám umožnil
vidieť prácu v pekárni, pretože chlebík a
výrobky z múky si treba vážiť a tento zážitok
bude v deťoch ešte dlho rezonovať.

Dopravné ihrisko IV.
trieda Slniečka
Dopravná výchova vychádza zo špecifiky
poznania telesného a pohybového vývinu detí.
V predškolskom veku sa postupne mení telesná
konštitúcia dieťaťa. Jeho organizmus rastie
a silnie a preto môže dieťa vykazovať lepšie
a väčšie
výkony.
Výdatné
pohyby
v predškolskom veku vplývajú zasa na rozvoj
svalstva a kostry dieťaťa. Vnímanie je pre dieťa
v tomto veku najdôležitejšie zo všetkých
poznávacích procesov, preto ho treba rozvíjať
a usmerňovať.
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Dieťa si oveľa ľahšie zapamätá bezprostredné
zážitky , ako slovný komentár o konkrétnej
udalosti a preto deti zo IV. Triedy „ Slniečka“
spoločne s pani učiteľkami navštívili dopravné
ihrisko pri základnej škole. Deti sa oboznámili
s
dopravnými
značkami,
svetelnou
signalizáciou na semafore, porozprávali sa
o dopravných
prostriedkoch,
kde
si
zdôvodňovali ich význam. Deťom sa jazdenie na
kolobežkách a bicykloch veľmi páčilo, pozorne
počúvali a riadili sa inštrukciami pani učiteliek
a značkami, ktoré mali vopred pripravené. Po
niekoľkých okruhoch po dopravnom ihrisku si
deti oddýchli a načerpali znovu síl na ďalšiu
jazdu. Na ich tvárach sa odrážal úsmev a radosť
z pekného zážitku a opäť sa tešia na ďalšiu
návštevu ihriska.

Dopravné prostriedky - I.
trieda Obláčiky
Dopravná výchova býva najlepšie deťom
priblížená formou hier, zábavných činností a
aktivít, riekaniek, básničiek či pesničiek. Ide v
prvom rade o rozvíjanie všetkých zmyslov, ktoré
dieťa
ako
účastník
cestnej
premávky
nevyhnutne potrebuje. Aj naši najmenší
škôlkari z prvej triedy Obláčiky si aktivity o
dopravných
prostriedkoch
priblížili
prostredníctvom
obrázkového
materiálu, interaktívnej tabuli a pohybovej hre.
Deti si spravili lepením z farebného papiera
krásne dopravné prostriedky, ktoré teraz zdobia
priestory
našej
materskej
školy.
Práve
prostredníctvom hier sa deti učia určitým
pravidlám, ktoré musia dodržiavať, rozvíjame u
nich životné postoje, ktoré budú môcť
uplatňovať aj pri pohybovaní sa v dopravnom
prostredí.

Návšteva - 4.trieda
slniečka
Naša drahá babička, prijmi božtek na líčka.
Aby si sa dobre mala, bola zdravá, vždy sa
smiala.
Nech ti radosť v očiach sieti, to ti prajú tvoje deti.
Takouto básničkou privítali deti zo štvrtej triedy
milú návštevu. Návštevu starých mám, ktoré sa
rozhodli stráviť pár voľných chvíľ s nami. Deti
sa
návšteve
veľmi
potešili,
lebo

Naši najmenší
si pre ňu pripravili pestrý
piesní ale aj ľudový tanček.

program básní,

Oživením a prekvapením bolo krátke ale o to
krajšie vystúpenie starých mám piesňou
a básňou pre naše detičky. Pri ľudovej piesni sa
mnohým roztancovali srdcia a rozospievali ústa.
Na tvárach všetkých žiaril úsmev a spokojnosť.
Spoločne strávené chvíle sa všetkým páčili
a naši kamaráti sa už teraz tešia na ďalšiu
návštevu.
Ďakujeme
za
návštevu,
želáme
veľa
zdravíčka, pevný krok a tešíme sa na ďalšie
stretnutie.

Ľudový koncert
Človek je spojený s hudbou od malička až po
celý svoj život. Vyjadroval a vyjadruje ňou
pocity, zážitky, svoj vnútorný svet a hudba
spätne obohacuje jeho osobnosť, vzbudzuje
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pocity krásna, rozvíja estetické cítenie
vnímavosť i k iným druhom umenia.

a

Uvedomujeme si, že hudba svojou silou človeka
povznáša, zušľachťuje, robí nás lepšími,
vnímavejšími. Hudobné nástroje sú významným
zvukotvorným prostriedkom na rozvíjanie a
tradovanie ľudovej hudby. Majú rovnocennú
funkciu s piesňovou tradíciou a interpretujú
podstatnú časť tanečného repertoáru.
Dňa 07.11.2015 nás navštívil pán Anton
Budinský, ktorý nám predviedol, ukázal, opísal
a zahral na veľa krásnych ľudových nástrojov.
V pútavom rozprávaní nám
poukazoval
starodávne píšťaly, píšťalky, harmoniku, gajdy,
nechýbala ani pravá slovenská fujara a mnoho
ďalších nástrojov. Dozvedeli sme sa, čo je to
drumbľa a ako sa na ňu hrá. Spoločne sme si
zaspievali ale aj zatancovali spoločne s pani
učiteľkami. Ľudový koncert bol náučný, ale aj
zábavný. V uvoľnenej atmosfére sa opäť
potvrdilo, že aj dnes dokáže ľudová pieseň,
ľudový nástroj či pútavé rozprávanie o ľudových
tradíciách zaujať a potešiť.

(články z materskej školy pre vás napísali: Mariana Berešíková a kolektív MŠ)
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Novinky a zaujímavosti Školskej jedálne v Belej.
V školskej jedálni sa okrem žiakov základnej
školy a detí materskej škôlky stravujú i
pedagogický pracovníci, zdravotní pracovníci,
zamestnanci
obecného úradu, zamestnanci
krajčírskej dielne a nemalý počet dôchodcov.
Vieme, že výživa vo veľkej miere prispieva na
zdravie človeka.
Z rôznych výskumov je známe, čo môžu
spôsobiť nesprávne návyky stravovania.
Sú to rôzne ochorenia, ako vznik cukrovky,
nádorové ochorenia, kožné ochorenia, znížená
pohyblivosť, obezita, vysoký krvný tlak,
srdcovocievne ochorenia, choroby tráviaceho
traktu a pod. Preto sa snažíme dodržiavať
Odporúčané výživové dávky“ pre jednotlivé
vekové kategórie našich stravníkov.
Pri príprave jedla uprednostňujeme varenie,
dusenie, pečenie a prípravu v pare, kde sa
znižujeme množstvo pridaného tuku, soli
cukrov a následne zvyšujeme príjem vitamínov
a minerálov.
Súčasťou obeda je vždy nápoj, /čaj, mlieko,
voda/ aby sa dodržiaval aj pitný režim.
Vážení občania.
Máme možnosť obohatiť a spestriť školské
receptúry, a to tak, že nám do školskej jedálne
prinesiete svoje dobré a chutné domáce recepty,
ktoré ste zdedili po svojich rodičoch, starých
rodičoch. Recepty zaradíme do školských

noriem, podľa ktorých budeme pripravovať jedlo
pre naše deti.
Často počujeme vetu „Naši rodičia žili
zdravšie“.
Chceme aj my variť tak, aby naším deťom
chutilo, a aby si obedy nenahradzovali
hamburgermi, chipsami.., ktoré spôsobujú
obezitu a neprispievajú k správnemu vývinu
detského organizmu.
Aj vašim pričinením budeme môcť variť viac po
domácky.
Možnosť prinesenia receptov je každý pracovný
deň do školskej jedálne od 7,00 hod. – 15,00
hod alebo poslať na mail: skola@zsbela.edu.sk
Najaktuálnejšou novinkou školskej jedálne je,
že sme sa zapojili do projektu s označením „
Zdravie na tanieri
2016“. Výzvu na
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
Dotácia je účelová a zameraná na financovanie
v oblasti zdravého životného štýlu.
Jej cieľom je vytváranie zdravého prostredia
v školách,
motivácia
žiakov
k zmene
stravovacích návykov, podpora diétneho režimu
stravovania, realizovať aktivitu na podporu
prevencie obezity detí.
(Zástupkyňa ŠJ Danka Lesková)
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Mladší žiaci - zimná príprava

Zimná príprava prebehla tradičným spôsobom.
Počas víkendov sme absolvovali žiacke turnaje
a cez týždeň sa trénovalo v miestnej telocvični.
Čo sa týka turnajov, od nového roku, sme už
neskončili horšie, ako na treťom mieste. Ani raz
nám neušlo pódiové umiestnenie, čo ma veľmi
teší. Chlapci, či už sa jednalo o prípravku alebo
mladších žiakov si zachovali stabilnú výkonnosť
a herne nesklamali na žiadnom z turnajov.
V tréningovej činnosti sme neustále pracovali
na zdokonaľovaní herných činnosti v súčinnosti
s rýchlosťou, výbušnosťou a koordináciou.
Jedným z negatívnych faktorov, ktorý som
pozoroval počas tréningovej činnosti je fakt, že
vznikla výkonnostná priepasť medzi chlapcami,
ktorí už trénujú dva roky a novými chlapcami,
ktorí prišli nedávno. Veľmi ťažko sa potom
nastavuje tréningová jednotka zameraná na
rozvoj herných činností. Tieto rozdiely bolo
badať
v prípravných
zápasoch,
kde
pri
prestriedaní
skúsenejších
hráčov
nebolo
adekvátnej náhrady. Okamžite sa to prejavuje
na strate kontroly nad loptou alebo samotnom
priebehu hry. Preto zvažujem nad vytvorením
novej skupiny chlapcov v prípravke, kde by sme
začali s jednoduchými prípravnými cvičeniami
a hrami s loptou. Prečo? Uvediem príklad: je to
ako keby ste dieťa učili čítať text bez toho, aby
poznalo písmenka. Rovnako je to aj vo futbale,

nemôže hrať futbal dieťa, pokiaľ sa nenaučí
pracovať s loptou. To len pre laikov, aby sme sa
pochopili a nedošlo k nedorozumeniu.
Čo sa týka chlapcov, ktorí sa už aklimatizujú
v MŠK Žiline, Jankovský a Bela, ešte na jarnú
časť sezóny ostávajú hráčmi Belej a návrat po
zranení hlási aj Konštiak, ktorý nám citeľne
chýbal v jesennej časti.
Nedá mi nespomenúť vydarenú akciu na konci
roku 2015, keď sme uskutočnili na urbárskej
chate vianočnú kapustnicu pre deti za aktívnu
reprezentáciu spojenej školy Belá, športového
klubu a našej obce. Po prvýkrát sme takéto
niečo uskutočnili za účasti rodičov detí. Touto
cestou chcem všetkým zúčastneným poďakovať
za účasť a aj pomoc pri organizácii. Veľká vďaka
patrí zvlášť pánovi Petrovi Belovi, ktorý
prevažnú časť materiálne zabezpečil a ochotne
vždy
pomohol,
finančne
alebo
materiálne. Ďakujem za finančné príspevky
športovému klubu, spojenej škole Belá a OU
Belá, bez ktorých by sa takáto akcia len veľmi
ťažko realizovala. (foto na strane 24)
Prajem
všetkým
veľkonočných sviatkov.

príjemné

prežitie

(Tréner: Boháč Peter)
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Vianočný turnaj

Počas vianočných sviatkov bol zorganizovaný
tradičný futbalový turnaj „O pohár starostu
obce Belá“ - 8. ročník. Organizátorom turnaja
bol
Mgr.Ján Holúbek v spolupráci s obcou
Belá. Tento rok bolo prihlásených opäť 12
mužstiev.
Víťazom
turnaja
sa
stalo
prekvapujúco mužstvo Bauthermu, ktoré hralo
bez svojho najlepšieho strelca Mareka Ševčíka.

Spestrením turnaja boli pečené kolená na záver
turnaja, ktoré výborne pripravili kuchári
v Poľovníckom hoteli Diana pod vedením Ing.
Zdenky Mariašovej. Prítomní ocenili vysokú
športovú a kultúrnu úroveň turnaja a všetci
zúčastnení prisľúbili účasť aj na budúcich
ročníkoch.
Organizátor
turnaja
ďakuje
hlavnému sponzorovi turnaja - obci Belá
a Belským Službám s.r.o. a firmám Rukor,
Bautherm ,hotel Bránica, Hetcliffs Caffe
a Jamistav za podporu tohto podujatia. (jh)

Turnaj o pohár
prezidenta ŠK Belá –
veteráni
V januári sa v našej telocvični uskutočnil 5.
ročník Turnaja o pohár prezidenta ŠK Belá
(veteránsky). Novinkou turnaja bolo, že sa ho
mohli zúčastniť iba hráči nad 40 rokov. Turnaja
sa zúčastnilo 10 mužstiev z celého Slovenska.
Obec Belá reprezentovali 2 mužstvá – Jamistav
a Starí páni z Belej. Turnaj prekvapujúco vyhral
nováčik z Pravenca (okres Prievidza), v mužstve
ktorého hrali aj bývalí ligoví hráči Prievidze.
Nestratili sa ani domáce mužstvá, keď Starí
páni z Belej obsadili pekné 4. miesto a hráči
Jamistavu sa dostali až do finále, kde podľahli
víťazovi turnaja. Táto akcia prebiehala vo
výbornej futbalovej aj spoločenskej atmosfére
a prítomní
si
pochvaľovali
aj
bohaté
občerstvenie. Naše mužstvá dostali pozvánky na
zimné aj letné veteránske turnaje. Organizátor

turnaja Mgr. Ján Holúbek ďakuje všetkým
sponzorom turnaja - Obci Belá, Obecnej firme,
hotelu Bránica, firme Jamistav a kolektívu
spolupracovníkov, ktorí sa
podieľali na
úspešnom priebehu celého turnaja. (jh)

Florbalový turnaj v Belej
Spojená škola Belá sa v tomto školskom roku
rozhodla rozšíriť svoje športové zameranie a k
futbalovej triede chlapcov pribudla florbalová
trieda dievčat.Jednou z aktivít bolo aj
usporiadanie florbalového turnaja pre staršie
žiačky- ,,O pohár riaditeľky školy".Turnaj
zorganizoval vedúci športových tried pre florbal

Mgr.Ján Holúbek a turnaja sa zúčastnilo 6
mužstiev. V turnaji sa najviac darilo domácim
hráčkam ,ktoré vo finále porazili ZŚ Budatín 3-0
a tešili sa z 1.miesta.Vo florbalových aktivitách
budú pokračovať aj v ďalšom období a už sa
tešia na budúce turnaje a zápasy. (jh)

Foto z Berlína

Šport
Kultúra
Belský teambuilding
V belskom športovom klube sme sa rozhodli
utužovať partiu tentoraz inak ako len
chatovačkou spojenú s rannou migrénou, a tak
i s pomocou rodičov nášho reprezentanta Peťa
Pekaríka sme sa vybrali do Berlína na zápas
Hertha BSC Berlín – WfL Wolfsburg.
Zápas sa hral na majestátnom Olympistadion.
Kvalitu futbalu sme očakávali vysokú, keďže
obidva tímy hrajú o miestenku do Ligy
majstrov. Celkovo navrch nemalo žiadne
mužstvo, hra sa prelievala zo strany na stranu,
a i keď mali ako Domáci tak i Hostia dostatok
šancí na zmenu skóre do šatní šli obe mužstvá
za bezgólového stavu. Našťastie sme sa dočkali
a sieť rozvlnil nechytateľnou strelou Schafer.
Hostia sa, ale dlho neradovali lebo už po
siedmich minútach vyrovnával po dorážke
Kalou. Hráči Berlínu ešte mohli stav zmeniť vo
svoj prospech, ale brankár Wolfsburgu bol proti
a tak nakonci svietil na tabuli konečný výsledok
1:1. Síce Hertha stratila doma dva body,
dokázala sa vrátiť na 3. miesto. Bundesliga
potvrdila, že patrí medzi najlepšie ligy sveta, či
už kvalitou futbalu a tiež i fanúšikovia,
najhlasnejší
z nich
boli
práve
berlínski
OSTKURVE, ktorí po celý zápas vytvárali skvelú
atmosféru. Nemôžme zabudnúť spomenúť
hráčov ako Dante, Draxler, Luiz Gustavo,
Naldo, ktorí ukazovali, že sú rozdieľovými
hráčmi a dokážu zvrátiť zápas pre svoj klub.

ŠK Belá vo svete alebo poďme na
futbal Nemecka (inými očami)
Športový klub (rozumej tréner Ján Holúbek) sa
rozhodol
za
účelom
utužovania
partie
zorganizovať zájazd na futbal a to nie len nejaký
obyčajný, ale na jednu z najkvalitnejších líg
sveta medzi klubmi Hertha BSC Berlín a WfL
Wolfsburg. Vycestovali sme v piatok večer
(pravdaže zoceľovanie partie začalo), keďže sme
chceli stihnúť i kratšiu prehliadku mesta. Po
príchode nás bohužiaľ privítalo daždivé počasie,
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ale ani to nás neodradilo prejsť si aspoň hlavné
zaujímavosti mesta ako napríklad: Bundestag,
pamätník holocaustu, víťazný stĺp, pozostatky
berlínskeho múru a iné, ktorými nás previedol
Maťo Mičic (klobúk dole pred týmto človekom,
zaslúžil by si medialu a minimálne taký pohár
ako sme v poslednom ročníku starostovského
turnaja vyhrali). Po spoznávacej časti nás
čakala časť, na ktorú sa všetci najviac tešili, nie
neboli to klobásy a pivo, ale futbalový zápas
Hertha vs Wolfsburg. V zápase s vysokým
tempom sme mohli vidieť hrať hráčov ako
Dante, Draxler, Luiz Gustavo, Naldo, Darida,
Ibisevic, Kalou. Bohužiaľ náš reprezentant Peter
Pekarík, ktorý je po zranení nenastúpil, i keď
bol na lavičke náhradníkov. Skvelému zápasu
fandilo 75000 fanúšikov (+-35000) a s
určitosťou viem povedať, že kvalita hry a výkony
rozhodcov nedokázali nikoho nechať chladným,
nedajboh aby niekto zaspal. Ďalším faktorom
bolo, že sa hralo na olympijskom štadióne v
neskutočnom komplexe, ktorí sme si bohužiaľ
nestihli prehliadnuť celý, okrem teda Filipa
Remeka, ktorý neviem akým spôsobom to
zvládol. Zápas teda skončil výsledkom 1:1 a
všetci sme sa tešili s domácimi fanúšikmi, že sa
Hertha vrátila na 3. miesto. Už len kvôli tým
nakúpeným šálom. Teda okrem Štefana Č.,
ktorý fandil Wolfsburgu. Po zápase nás autobus
zaviezol na hotel, kde sme pokračovali v
teambuildingu
a
utužovaní
slovenskonemeckých vzťahov. Za celý večer sme zistili, že
Nemci nie sú radi, keď im zoberiete šiltovku, ale
ak začnete s nimi pri bare spievať nemeckú
hymnu dostanete objednávku zdarma. Ďalej
sme zistili, že existujú i fanúšici Unionu. Po
výmene kontaktov asi s nejakým manažérom,
neviem, e-mail nám napísal na podpivník sme
sa vybrali spať s vedomím, že na druhý deň nás
čaká ešte tréning prvého mužstva Herthy.
Bohužiaľ ráno nám bolo oznámené, že tréning
sa zrušil a tak nám neostávalo nič iné ako sa
zbaliť a vydať sa na dlhú cestu domov.
Touto cestou sa mene celého ŠK Belá chcem
ešte raz poďakovať Jánovi Holúbkovi, ktorý celý
zájazd „zmanažoval“ a bez neho by sa s
určitosťou nekonal asi nikdy. Ďalej sa chcem
poďakovať Maťovi Mičicovi, chalanovi so
železnými nervami a tiež pánovi a pani
Pekaríkovcom a ďalším, ktorí sa podielali na
tom, aby náš výlet vyšiel a dopadol na výbornú.
PATRÍ
VÁM
VEĽKÁ
VĎAKA.
Už mi ostáva zakričať BELÁ, STRELÁ, GÓÓL a
tešiť sa na ďalšiu vydarenú akciu. [J.Š.]
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Black Crows Belá

Tréner Mgr. Peter Boháč sa podieľa okrem aktívnej práce s futbalovou základňou aj na inom
športovom projekte a to na trénovaní volejbalového družstva pod „coolovým“ názvom Black Crows
Belá (kto nevie anglicky šup pre slovník). Za sebou majú prvé zápasy a víťazstvá (pš)

Pre dievčatá z volejbalového krúžku sme na našej škole usporiadali volejbalový turnaj za účasti
šiestich škôl z nášho okresu. Konfrontácia s inými školami nám mala ukázať, kde máme ešte
rezervy a na čom treba popracovať. Pre naše volejbalistky to bol prvý turnaj po viac ako roku
tréningovej činnosti v krúžku, a preto sme boli všetci plní očakávania, ako to všetko dopadne.
Umiestnili sme sa na peknom 2.mieste za ZŠ Karpatská a na treťom mieste skončila ZŠ Varín. (pb)

Spoločnosť
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Volebné otázniky

Čas plynie, neúprosne sa rúti
rýchlosťou splašených koní.
Štyri roky uplynuli ako voda.
Tento rok je v našej malej
krajinke v srdci Európy rokom
volebným a občania mali opäť
raz možnosť prejaviť svoj názor
na veci verejné a vybrať si
svojich zástupcov do Národnej
rady. Voliči hlasovali tak ako
hlasovali
a
výsledky
tohtoročných
parlamentných
volieb so sebou priniesli viacero
prekvapení. Bezmála tridsať
rokov od novembra 89 sa ani
našej politickej scéne nevyhol
generačný proces a stálice
nášho ponovembrového diania
zaznamenali
prepad
preferencií, či úplnú stratu
mandátu od voličov. KDH a
SDKÚ sa prvýkrát nedostali do
parlamentu. SNS s novým
vedením opäť raz presiahla
päťpercetné kvórum a do NRSR
sa dostala. Favorit volieb,
vládny
SMER,
ktorému
predvolebné prieskumy tipovali
zisk vysoko vyše 30 percent a
viac dosiahol vo voľbách 28 a
bol postavený do ťažkej úlohy
ak chcel zostaviť zmysluplnú
vládu. Najväčším volebným
prekvapením
je
takmer
desaťpercentný zisk Ľudovej

strany Naše Slovensko. Jej
líder Marián Kotleba získal len
o tritisíc preferenčných hlasov
menej
ako
Igor
Matovič.
Sedemdesiat rokov od konca
druhej svetovej vojny budeme
mať možno opäť v parlamente
gardistické uniformy. Ďalším
prekvapením
je
úspech
liberálov z SaS či úplný prepad
strany
Sieť,
neúspešného
prezidentského
kandidáta
Procházku, ktorú predvolebné
prieskumy pasovali do úlohy
lídra pravice. Aké paradoxné
vedia byť politické výhybky.
Demokracia je vláda ľudí, ktorí
cez svojich zástupcov zvolených
vo voľbách ovplyvňujú dianie v
krajine. Zvolení poslanci by
mali
reprezentovať
svojich
voličov
a
zabudnúť
na
sebestredné
a
egoistické
maniere typu ja s tebou
vyjednávať nebudem. Politika
je predsa hra kompromisov a
hľadaním možného konsenzu.
Preč by mali ísť stranícke hry a
ego, ktoré by sa mali podriadiť
vyššiemu záujmu, ktorým je
blaho krajiny a slušná životná
úroveň jej obyvateľov. Funkcia
poslanca Národnej rady so
sebou
prináša
najmä
zodpovednosť a nemala by byť

prostriedkom
k
plynúcim
výhodám, či k túžbe po moci.
Dnešná doba sebou nesie veľa
problémov a život nie je
jednoduchý. Ale to ani nikdy v
žiadnej dobe nebol. Po viac ako
desiatich rokoch členstva v
Európskej únii nedosahujeme
ani tretinu výšky priemernej
mzdy
západoeurópskych
krajín, Nie je to však vina únie,
ale
všetkých
našich
poprevratových
vlád.
Je
populistické viniť z toho úniu a
okázale dávať dole modré
vlajky EÚ z budov úradov ako v
Banskej
Bystrici.
Nárast
preferencíí
extrémistických
strán nie je len slovenským
fenoménom a v európskom
kontexte
nie
je
ničím
ojedinelým. Voliči a najmä
mladí ľudia sú znechutení
vývojom a práve extrémna
pravica, priživujúca sa na
pálčivých ľavicových témach,
ponúka priamočiare riešenia a
označuje
vinníkov
celého
marazmu
dvadsiatehoprvého
storočia. Stále počúvame, aké
máme pozitívne ekonomické
ukazovatele, na životnej úrovni
bežného Slováka to však
poznať nie je. Niet sa potom
čomu čudovať, že z frustrácie
voličov profitujú extrémne
strany,
keď
tie
štandardné sa za oných
tridsať rokov od prevratu
neosvedčili. Demokratické
zriadenie je tak trochu v
kríze a ostáva len dúfať,
že sa opäť nezopakuje
história diktatúry násilia,
strachu
a
pogromov.
Každý národ má takú
vládu akú si zaslúži a
tieto parlamentné voľby
nekompromisne nastavili
zrkadlo aktuálnej situácii
a náladám na Slovensku.
(Peter
Hudec
-bag-)
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Miestne kultúrne stredisko Belá

Miestne kultúrne stredisko – sídlo v Kultúrnom
dome, SNP, č. 256, 013 05 Belá, je novo
vzniknutá inštitúcia, ktorá má pomáhať rozvoju
kultúry v obci Belá a pri príprave rôznych akcií
a udalostí spoločenského charakteru. Kultúrny
dom je viacúčelové zariadenie, ktoré poskytuje
všetkým občanom a organizáciám kultúrne,
spoločenské i komerčné služby. Konajú sa tu
obecné akcie, tanečné i hudobné predstavenia,
kultúrno – spoločenské a iné podujatia.
Súčasťou tohto objektu je aj obecná knižnica. V
knižnici si môžete vybrať približne z 5000
knižných titulov, medzi ktorými nájdete
beletriu, povinnú školskú literatúru, odbornú
literatúru, encyklopédie, detskú literatúru,
detektívny žáner, poéziu, slovníky. Súčasťou
knižnice je novovytvorená miestnosť, ktorú
môžete využívať na rôzne účely (čitáreň,
spoločenská miestnosť na besedy, prednášky,
stretnutia rodičov a detí, či dôchodcov, výstavy
žiackych prác, rôzne iné výstavy, atď.).

Výpožičný poriadok obecnej knižnice
Výpožičná doba kníh je jeden mesiac. Po jej
uplynutí je čitateľ povinný knihu vrátiť. Za
nevrátenie knihy po uplynutí výpožičnej doby
čitateľ platí poplatky za upomienky:
1. upomienka – 0, 50 €
2. upomienka – 1, 00 €
3. upomienka – 1, 20 €
Stratenú knihu je čitateľ povinný nahradiť
výtlačkom toho istého titulu, alebo je povinný
stratenú knihu zaplatiť.
Zápisné na jeden rok je nasledovné:
- dôchodcovia, študenti a deti do 15 rokov
– 0, 35 €
- dospelé osoby – 0, 70 €
Pracovná doba:
Pondelok – piatok
Od 12:00 hod. – 15:00 hod.
(Anna Hodoňová, pš)

Demografia 2015
Ukazovateľ
Počet obyvateľov

Muži
1647

Ženy
1700

Spolu
3347

Predproduktívny vek (0-14)
Produktívny vek – z toho (15-59)
- z toho (15-54)
poproduktívny vek – z toho (60+)
- z toho (55+)
Predproduktívny vek (0-14)
Produktívny vek (15-64)
Poproduktívny vek (65+)

269
1157
221
269
1247
131

266
997
437
266
1212
222

535
2154

Štatistika podľa noriem
SR

658
535
2459
353

Štatistika podľa noriem
EÚ

Z matriky obecného úradu
- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 1. decembrom 2015 až 29. februárom 2016 Narodení:
Zosnulí:
DANIELISZOVÁ Nikola
MIHALČATIN František 03.12.2015
MALICH Tadeáš
STAŠOVÁ Emília 12.12.2015
KVOČKA Rastislav
CHLEBO Viliam 12.12.2015
KRIŠTOFÍK Matej
MACKOVČINOVÁ Apolonia 23.01.2016
KRIŠTOFÍKOVÁ Sofia
CABADAJOVÁ Vilma 28.01.2016
KUZMA Peter
ŽIDEKOVÁ Anna 30.01.2016
UŽÁK Viliam
SUŠIENKA Jozef 13.02.2016
HANULIAK Marko
BAČINSKÁ Mária 16.02.2016
ŠUŠŤIAKOVÁ Eliška
MIHALIAK Anton 24.02.2016
+ pred 1/12/2015: Mažgút Patrik, Lesko Adam

Spoločnosť
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Spomienka

Spomienka

Spomienka

Keď umrie otec, slniečko zájde, v srdci nám
ostal smútok a chlad, sotva sa nájde ten,
kto ako otec vedel mať rád. Veľakrát už
slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo.
Tvoja strata veľmi bolí a zabudnúť nám
nedovolí. Zosali už len spomienky a odkaz
jediný – chýbaš nám otec, starký v kruhu
rodiny. More lásky si so sebou vzal, hory
bolesti zanechal. Prinášame biele ruže, majú
krásne lupienky, my sme do nich vložili
všetky naše spomienky.

Čas ubieha, zastaviť sa nedá a na vás
rodičia, zabudnúť sa nedá. S tichou
spomienkou k vášmu hrobu chodíme, pri
plamienku sviečky sa za vás modlíme.
Rodičia drahí, tak tichučko snívajte svoj
večný sen a verte, že na vás nikdy
nezabudneme. Láska je v spomienke,
spomienka v žiali, odišli tí, ktorých sme mali
radi.

Čas plynie, smútok zostáva, tá strata
v našich srdciach bolieť neprestáva.

Najsmutnejším dňom v našom živote je 6.
marec, keď nás otec náš opustil. Už
uplynulo 6 smutných rokov, no my sme
v spomienkach každý deň.

Dňa 8.8.2016 si pripomenieme 13. výročie
smrti nášho syna, brata, strýka, kamaráta

Dňa 27.1. sme si pripomenuli 16. smutné
výročnie a 10.4. si pripomenieme 4 smutné
výročie kedy nás opustili

Slavomíra Vrábla ml.
Dňa 18.2.2016 sme si pripomenuli 1.
výročie smrti nášho manžela, otca,
starkého, brata, kamaráta

Jozef a Katarína Židekovci
S láskou spomína celá rodina
Peter Babiš
S láskou a s úctou spomína manželka
Emília, dcéry Katarína, Monika, Mária
s rodinkami a syn Ľuboslav.

Spomienka
Jediné srdce na svete sme mali, ktoré
dokázalo nás milovať Aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli, neozve sa už viac. Odišlo,
zmĺklo, išlo spať. Sú chvíle, ktoré ťažko
prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát
spomíname. Ten, kto ho poznal, spomenie
si. Ten kto ho mal rád, nezabudne.

Spomienka
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala a tiché
spomínanie. Žiarila z neba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života. Milovali
sme ťa a ty si milovala nás, tú lásku
v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 2.4.2016 si pripomíname 10. výročie
smrti našej drahej a milovanej

Slavomíra Vrábla st.
Kto ste ich poznali, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Spomienka
Ako tíško žila, tak tíško odišla skromná vo
svojom živote.

Dňa 4.3.2016 sme si pripomenuli 13.
výročie úmrtia môjho manžela, otca, syna,
zaťa, brata, švagra a krstného otca

Dňa 8.11.2015 nás navždy opustila naša
mama, sestra, svokra, starká, prastarká

Anny Kolčákovej
Petra Špirku
S láskou a úctou na teba spomína
manželka Ľubica, synovia Michal
a Jakub a ostatná rodina

S úctou a láskou spomína manžel
Karol, syn Matej, dcéra Michaela
s rodinou a celá ostatná rodina

Anna Vráblová
Spomeňte si spolu s nami, spomínajú
nevesta s deťmi a vnukmi
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Kultúra
Tohoročné fašiangy

O fašiangoch
sa
v týchto
novinách píše každoročne ako
o jednej z najlepších tradičných
kultúrnych akcií na území
našej obce. Ani tento rok tomu
nebolo
inak.
Nepochybne
krásny ľudový sviatok, keď ešte
posledný krát pred príchodom
dlhého pôstu sa mohol každý
dosýtosti namlsať špecialít zo
zabíjačky
prasiatka.
Obec
uskutočnila túto akciu pred
Kultúrnym domom v sobotu 6.
februára teda na tzv. posledné
fašiangy. Okrem našej dobre

známej
ľudovej
muziky
Bránica,
miestnej
mládeže
prezlečenej
do
masiek
turvoňov, poľovníkov či stríg,
zručných mäsiarov a dobrej
nálady bolo určite obohatením
tejto
udalosti
aj
účasť
nádherného
koča
s dvoma
parypami so susednej Dolnej
Tižiny
pod
taktovkou
p.
Adamovského. Táto perepúť sa
snažila roztancovať a zabaviť
celú dedinu a veru sa im to aj
podarilo.
Pred
Kultúrnym
domom mohol každý čo to

ochutnať a tak aj tento rok
môžeme fašiangy hodnotiť ako
naozaj dobrú užitú akciu,
tradíciu, ktorá stále žije. Chceme poďakovať všetkým, ktorí
sa podieľali na uskutočnení
tohtoročného vydania tejto tradičnej akcie hlavne Július
Janiš a Miroslav Mihalčatin
s pomocníkmi
Ján
a Jozef
Jánošíkovci, Tonko Holienka a
iní. Sponzorsky sa okrem
hlavného garanta obce Belá
tiež na akcii podieľali Miroslav
Cingel a Ján Kurčina.
(pš)

Kultúra
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Kultúra
Výročná schôdza klubu dôchodcov

Klub dôchodcov obce Belá vo februári
uskutočnil
tradičnú
výročnú
schôdzu
v priestoroch kultúrneho domu Marianka
v Kubíkovej. O pohostenie a zábavu bolo veru
postarané.
Výborná
kuchyňa
obecného
zariadenia v Kubíkovej je veľmi dobre známa
a taktiež
živá
hudba
harmoniky,
ktorú
zabezpečil pán Stanislav Mihalčatin spolu so
svojim asistentom svetoznámym terchovským
muzikantom Vincom Krkoškom. Na hostí čakalo
aj
veľké
prekvapenie.
Spriaznený
klub
dôchodcov zo Žiliny, ktorý svojou návštevou
poctil členov nášho klubu si pripravil bohatý
tanečný repertoár, ktorým zabavili všetkých
prítomných. Hudbu a tanec jednoducho milujú

ľudia v každom veku. Posedenie sprevádzala aj
výstava ručných výrobkov niektorých členov.
Ako na správnej schôdzi ani tu nechýbali
formálne náležitosti a vážení hostia. Boli nimi
pán starosta Ing. Matúš Krajči a zástupca
starostu Mgr. Peter Šugár. Predsedníčka p.
Mária Samelová spolu s ostatnými členkami
výboru predniesli svoje správy a príhovory,
vyberalo sa aj členské, zhodnotili sa aktivity.
Výbor aj poblahoželal všetkým svojim členom,
ktorý v minulom roku dosiahli nejakého
životného jubilea. Naši dôchodci zas raz ukázali
ako si vážia život a že si ho vedia veru ešte stále
vyplniť aj príjemnou zábavou. (pš)
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Belské noviny

Silvestrovská vatra Vyšný koniec

a Vyšné Kamence

K článkom

Pomôžte nám vylepšovať Belské
noviny, aby sme ich pre Vás
pripravovali také, aké si naozaj
želáte! Máte podnety, tipy, nápady?
Disponujete informáciami, o ktoré
by ste sa chceli podeliť s ostatnými
občanmi obce? Chcete sa nájsť
v ďalšom čísle? Kontaktujte nás na
našej e-mailovej adrese, ktorá je
zároveň oficiálnou emailovou
adresou obce Belá:

Vaše články môžu byť editované
(skracované, upravované)
a do novín sa niekedy nezmestia
v úplnej podobe. Primárna
zodpovednosť za obsah náleží
autorom, ktorí sú pod článkami
podpísaní. Pôvod fotografií uverejňujeme len na Vaše požiadanie.

BN č. 2/2016 vyjdú pred
Belskou púťou

Prispejte aj vy

Vydáva Obecný úrad v Belej so sídlom
Oslobodenia 183, 013 05 Belá, IČO: 00321168,
vychádzajú trikrát ročne.
Belské noviny pre vás zostavil: Mgr. Peter Šugár
Tel.: 041/5693331

Tlač: Varínska tlačiareň

prajeme vám príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov, veľa
pohody a vody 

sekretariat@bela.sk
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