Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 17. januára 2008
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
hostia podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 1900 h
***
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2008
Rôzne a diskusia
Uznesenie, záver
***

1.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Mulinka
Zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Starosta obce privítal
poslancov obecného zastupiteľstva, oboznámil ich s programom, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili bez zmien a doplnkov. Zaželal im veľa úspechov nasledujúcom
období
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Martu Furkovú a Mgr. Bibiánu
Pružincovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mariana Híreša a Tomáša Sýkoru.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Uznesením č. 7/2007 zo dňa 24. 5. 2007 bolo odporučené starostovi obce dať
vypracovať projektovú dokumentáciu na strechu na budovu garáží súpisné číslo 474

na prekrytie budovy sedlovou strechou. Úloha trvá, je potrebné dorobiť rozpočtovú
klasifikáciu.
Uznesením 15/2007 z 13. 12. 2007 bolo odporučené starostovi obce v súčinnosti so
SOU Nováky vykonať štátny stavebný dohľad na rodinnom dome súpisné číslo 381
vo vlastníctve Milana Podskoča, v súvislosti s padaním snehu a vody zo strechy jeho
rodinného domu na susedný pozemok a šírením zápachu z jeho hnojiska. 18.12.2007
bol uskutočnený štátny stavebný dohľad. Z časti stavebnej nie je možné situáciu riešiť
v zmysle platných právnych noriem. Je možné tento spor riešiť len v súlade s § 127
Občianskeho zákonníka v súdnom konaní.
Uznesením č. 15/2007 z 13. 12. 2007 bola odložená žiadosť Milana Michala, Valaská
Belá 671 o vylepšenie prístupovej cesty k jeho rodinnému domu do 31. 3. 2008 s tým,
že stavebná komisia preverí rozsah nutných prác a majetkové vysporiadanie pozemkov
pod touto prístupovou cestou. Úloha naďalej trvá.
Správu o plnení úloh z minulých zasadnutí OZ poslanci vzali na vedomie.
3. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
– na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili obyvatelia časti obce Škrípov
u Môcikov. Občania zaslali žiadosť o zahrnutie finančných prostriedkov do rozpočtu
obce Valaská Belá pre rok 2008 na výstavbu verejného osvetlenia do Môcikov.
Uvedená žiadosť bola prejednávaná už v minulom období na zasadnutí OZ. Starosta
obce oboznámil prítomných, aké varianty boli navrhované v minulosti. Starosta obce
navrhol opäť preveriť možnosť zriadenia verejného osvetlenia. Poslanci
jednomyseľne súhlasili s odložením žiadosti do preverenia možnosti rozšírenia
verejného osvetlenia u Stredoslovenskej energetiky v Prievidzi a finančných možností
v rozpočte obce Valaská Belá.
4. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2008
– plán zasadnutí OZ a OR bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na
zasadnutie. Poslanci plán zasadnutí schválili. Poslanec Miroslav Králik nehlasoval.
5. Rôzne a diskusia:
5.1. MUDr. Alena Karasová, Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast, Valaská Belá
– žiadosť o odpustenie nájmu priestorov ambulancie. K tomuto problému prebehla
rozprava medzi poslancami OZ. Poslanci o žiadosti hlasovali. Za odpustenie hlasovali
Mgr. Bibiána Pružincová, Anna Mokrišová a Tomáš Púry. Proti hlasovali poslanci Ing.
Pavol Jurkovič, Marian Híreš, Tomáš Sýkora a Eva Beláková. Poslankyňa Marta
Furková sa zdržala hlasovania. Poslanec Miroslav Králik nehlasoval. Poslanci žiadosť
MUDr. Aleny Karasovej zamietli.
5.2. Starosta obce predložil poslancom zoznam majetku inventárnych predmetov určených
na vyradenie – poslanci s vyradením jednomyseľne súhlasili.
5.3. Starosta obce predložil poslancom súpis neknihovaného majetku obce – poslanci
súpis vzali na vedomie.
5.4. Starosta obce poslancom predložil návrh na odpustenie pohľadávok na dani
z nehnuteľnosti za rok 2007 do 20,- Sk – poslanci jednomyseľne súhlasili
s odpustením v celkovej výške 405,- Sk.
5.5. Starosta obce poslancom predložil návrh na odpustenie nevymožiteľných pohľadávok
na dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady –
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5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

poslanci po korekcii predloženého zoznamu jednomyseľne súhlasili s odpustením daní
a poplatkov, ktoré nie je možné vymáhať, v celkovej výške 1 981,- Sk.
Návrh na preklasifikovanie sociálnej pôžičky na sociálnu dávku Štefanovi Podskočovi
a Jozefovi Randusovi – za hlasovalo 5 poslancov, proti hlasovali Ing. Pavol Jurkovič,
Tomáš Sýkora a Marián Híreš. Poslankyňa Eva Beláková sa zdržala hlasovania.
Firma H+W Service, s. r. o. Prievidza a SEA SK, s. r. o. Prievidza – ponuka na
výstavbu alternatívnych zdrojov vykurovania v obecných budovách s možnosťou
vypracovania žiadosti na financovanie z fondov EÚ – poslancov oboznámil starosta
obce – poslanci jednomyseľne súhlasili s vypracovaním projektov.
Starosta obce informoval poslancov, že od 2. januára 2008 nastúpila do pracovného
pomeru po ročnej PN Ing. Zdenka Hlivová. K informácii prebehla rozprava. Poslanec
Marian Híreš navrhol preveriť možnosť či by Ing. Zdenke Hlivovej, mohol byť
znížený týždenný pracovný úväzok na 15 hodín, či je jej zaradenie v súlade s prácou,
ktorú vykonáva a či jej mala byť predložená zmena pracovnej zmluvy po nástupe do
zamestnania, keďže jej pôvodné miesto výkonu prednostu OcÚ bolo zrušené.
O návrhu poslanca dal starosta obce hlasovať. S návrhom poslanci jednomyseľne
súhlasili. Poslanci zrušili uznesenie č. 2/2007 zo dňa 18. januára 2007 v bode B/1.
Poslanci schvaľovali zaúčtovanie mzdových nákladov a odvodov zamestnankyne obce
vykonávajúcej fakturáciu výkonov autodopravy v roku 2007 do nákladov hospodárskej
činnosti autodopravy v čiastke 12.506,- Sk, ktorá zodpovedá jej funkčnému platu za
odpracovaných 100 hodín ročne. Zaúčtovanie nákladov poslanci jednomyseľne
schválili.

5.10.Diskusia:
Ø Poslanec Marta Furková informovala sa či boli opílené jedle pri ceste do Tantošov,
ďalej sa informovala k zrušeniu filiálky Slovenskej sporiteľne Prievidza.
Ø Poslanec Tomáš Sýkora sa informoval na podnet pána Júliusa Jurenku, komu patrí
nehnuteľnosti pri jeho rodinnom dome.
6. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 17/2008

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 17. januára 2008
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, v platnom znení, Obecné
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A. b e r i e

na

vedomie:

1. Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
2. Ponuku firmy H+W Service, s. r. o. Prievidza a SEA SK, s. r. o. Prievidza na výstavbu
alternatívnych zdrojov vykurovania v obecných budovách s možnosťou vypracovania
žiadosti na financovanie z fondov EU.
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3. Súpis neknihovaných pozemkov vedených v majetku obce do r. 2006 a v roku 2007,
vyradených z dôvodu, že nie sú majetkom obce.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Plán zasadnutí OR a OZ na rok 2008
2. Vyradenie inventárnych predmetov majetku obce podľa predloženého zoznamu
č.2 v celkovej hodnote 268.987,39 Sk.
3. Zrušenie pohľadávok na dani z nehnuteľnosti do výšky 20,- Sk na daňovníka za rok
2007 v celkovej výške 405,- Sk.
4. Zrušenie pohľadávok na dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad z dôvodu úmrtia, nevymožiteľnosti a sociálnej odkázanosti
občanov za roky 2006 až 2007 v celkovej výške 1 981,- Sk
5. Zaúčtovanie mzdových nákladov a odvodov zamestnankyne obce vykonávajúcej
fakturáciu výkonov autodopravy v roku 2007 do nákladov hospodárskej činnosti
autodopravy v čiastke 12.506,- Sk, ktorá zodpovedá jej funkčnému platu za
odpracovaných 100 hodín ročne.
6. Odpustenie splátky sociálnej pôžičky sociálne odkázaným občanom a tieto
prekvalifikováva na jednorazové sociálne príspevky občanom v hmotnej núdzi:
Štefanovi Poskočovi vo výške 1 000,- Sk a Jozefovi Randusovi vo výške 2 500,- Sk.
7. Vypracovanie projektov na alternatívne zdroje vykurovania, výmenu okien a zateplenia
budov obecného úradu, materskej školy a zdravotného strediska.

C. za m i e t a :
1. Žiadosť o odpustenie nájmu v roku 2008 MUDr. Alene Karasovej, lekárke ambulancie
praktického lekára pre deti a dorast v Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej.

D. o d k l a d á :
1. Žiadosť občanov obce Valaská Belá, časť Škrípov – Môcikovci na výstavbu verejného
osvetlenia v tejto časti obce do preverenia možnosti rozšírenia verejného osvetlenia
u Slovenskej energetiky v Prievidzi a finančných možností v rozpočte obce Valaská
Belá.

E. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce zistiť možnosť rozšírenia verejného osvetlenia do časti obce Škrípov –
Môcikovci u Slovenskej energetiky v Prievidzi.
2. Starostovi obce na návrh poslanca Mariana Híreša preveriť u právnika na pracovné
právo možnosť či by Ing. Zdenke Hlivovej, mohol byť znížený týždenný pracovný
úväzok na 15 hodín, či je jej zaradenie v súlade s prácou, ktorú vykonáva a či jej mala
byť predložená zmena pracovnej zmluvy po nástupe do zamestnania, keďže jej
pôvodné miesto výkonu prednostu OcÚ bolo zrušené.
4

F. r u š í :
1. Uznesenie číslo č. 2/2007 zo dňa 18. januára 2007 v bode B/1.

Vo Valaskej Belej dňa 23. 1. 2008
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Bibiána Pružincová a
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Marta Furková

