Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 21. februára 2008
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 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
Neprítomná:
Eva Beláková - ospravedlnená
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2030 h
***
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2007
Plnenie rozpočtu MKS Valaská Belá za rok 2007
Plnenie rozpočtu TJ Štart Krištáľ Valaská Belá za rok 2007
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2007
Vnútorná smernica obce Valaská Belá č. 1/2008 na vedenie účtovníctva
Štatút obce Valaská Belá
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.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Mariana Híreša a Miroslava Králika.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Tomáša Púryho a Martu Furkovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.
2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Uznesením č. 17/2008 zo dňa 17. 1. 2008 bolo odporučené starostovi obce zistiť
možnosť rozšírenia verejného osvetlenia do časti obce Škrípov – Môcikovci
u Stredoslovenskej energetiky v Prievidzi. Starosta obce zisťoval tieto údaje
u Stredoslovenskej energetiky v Prievidzi. Navštívil realizačnú firmu Elmont Handlová
a projekčnú firmu Elektroprojekcia Prievidza a dal vypracovať cenovú ponuku na
rozšírenie verejného osvetlenia v lokalitách obce a to na Stanáku, na Poľane,
u Môcikov a u Kuricov. Starosta obce uviedol aj finančné náklady k jednotlivým
rozšíreniam verejného osvetlenia, ktoré by spolu predstavovali sumu 195 500,- Sk.
Poslanci navrhli dať vypracovať projektovú dokumentáciu, zatiaľ realizáciu odložiť.
Poslanci o návrhu hlasovali. Za vypracovanie projektov hlasovali 7 poslanci. Ing.
Pavol Jurkovič sa zdržal hlasovania.
Uznesením č. 17/2008 o 17.1.2008 bolo starostovi obce na návrh poslanca Mariana
Híreša odporučené 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 - starosta obce prerokoval tieto záležitosti s MUDr. Annou Mokrou –
advokátkou a predložil poslancom jej vyjadrenie.
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 členky Občianskej skupiny
Sebedružka Valaská Belá Mgr. Alena Baginová, Mgr. Dagmar Porubčanová, Stanislava
Furková a Júlia Korenačková. Prezentovali činnosť občianskej skupiny v roku 2007.
Ďalej oboznámili poslancov aj s plánom činnosti na rok 2008. K poukazovaniu
finančných prostriedkov občianskemu združeniu sa vyjadril hlavný kontrolór
Ing. Jozef Krett. Upozornil, že dotáciu občianskemu združeniu je možné poskytnúť
len na verejnoprospešnú činnosť a túto je potrebné zúčtovať do konca príslušného
kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. Starosta obce predložil
písomnú žiadosť OZ Sebedružka o finančnú dotáciu vo výške 7 000,- Sk. Poslanci
finančnú dotáciu jednomyseľne schválili.
Ďalej sa na zasadnutí OZ zúčastnil občan Valaskej Belej pán Ignác Fajer – predložil
ústnu žiadosť o odpredaj obecnej budovy - obecných garáží za účelom uskladnenia
materiálu. Oboznámil poslancov so svojou podnikateľskou činnosťou. Hlavný
kontrolór upozornil, že žiadosť pána Fajera nebola zaregistrovaná v administratívnom
systéme úradu a taktiež nebola prejednávaná na obecnej rade. Poslankyňa Anna
Mokrišová navrhla žiadosť zamietnuť z dôvodu, že odpredaj predmetnej budovy bol
už v minulosti zamietnutý a uvedenú budovu obec potrebuje pre svoje účely. Starosta
obce dal hlasovať o žiadosti Ignáca Fajera o odpredaj obecných garáží. 5 poslancov
hlasovalo proti odpredaju a 3 sa zdržali hlasovania (Marian Híreš, Ing. Pavol Jurkovič
a Tomáš Púry).
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Ďalej pán Ignác Fajer požiadal o odpredaj budovy súpisné číslo 477. Poslanci navrhli
žiadosť predložiť písomne. V súvislosti so žiadosťami pána Fajera Ing. Jurkovič
navrhol prioritne riešiť vysporiadanie pozemkov pod miestne komunikácie
a spracovať zoznam nehnuteľného majetku, ktorý je pre obec potrebný a ktorý nie je
potrebný.
4. Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2007 – bolo predložené písomne poslancom OZ
spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu
rozpočtu obce bude súčasťou stanoviska k záverečnému účtu. Správu o plnení
rozpočtu obce poslanci vzali na vedomie.
5. Plnenie rozpočtu MKS k 31. 12. 2007 – predložila riaditeľka MKS Elena
Kopčanová. Zároveň predložila aj správu o činnosti MKS za rok 2007. Oboznámila
poslancov aj s čerpaním účelovej dotácie od obce. Hlavný kontrolór upozornil na
dodržiavanie zákona a k plneniu rozpočtu MKS nemal výhrady. Poslanci správu
o plnení rozpočtu MKS vzali na vedomie.
6. Plnenie rozpočtu Telovýchovnej jednoty Štart Krištáľ Valaská Belá – predložil
starosta obce. Hlavný kontrolór upozornil, že by bolo dobré, aby výdavky prezentoval
predseda TJ. Mal výhrady voči niektorým položkám. (napríklad dotácia na dresy by
mala byť poskytovaná inou formou). Pozastavil sa pri výdavkoch na odmeny
rozhodcov, výdavkoch na nápoje a stravu športovcov, Ďalej uviedol, že nevidí v ich
rozpočte príjem z 2 % dane. Pripomenul, že zákon hovorí, že dotácia
je na verejnoprospešné služby. Poslanci správu o plnení rozpočtu TJ vzali na vedomie.
7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za obdobie od 1. 9. 2007
do 31. 12. 2007 – prečítal hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett. Písomná správa je
súčasťou tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce prijať
nápravné opatrenia v zmysle prednesenej správy o kontrolnej činnosti hlavným
kontrolórom obce. Poslanec Marian Híreš upozornil poslancov na § 11 zákona
o obecnom zriadení, ktorý hovorí o právach a povinnostiach poslancov obecného
zastupiteľstva.
8. Vnútorná smernica obce Valaská Belá č. 1/2008 o vedení účtovníctva – jej
schválenie poslanci odložili z dôvodu, že obec prechádza na akruálne účtovníctvo a je
potrebné ju ešte dopracovať.
9. Štatút obce Valaská Belá – prepracovaný návrh bol zaslaný poslancom spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci po menších úpravách
schválili predložený štatút a zrušili doteraz platný štatút obce Valaská Belá. Za prijatie
štatútu hlasovali 7 poslanci, 1 poslanec nehlasoval (Ing. Pavol Jurkovič).
10. Rôzne a diskusia:
10.1. Školská jedáleň pri MŠ vo Valaskej Belej – návrh na úpravu finančného limitu.
Poslanci zvýšený limit stravného a réžie v materskej škole schválili, poslanec
Ing. Pavol Jurkovič nehlasoval.
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10.2.Viera Heisarová, Ľ. Štúra 373/6, Ilava – žiadosť o prenajatie priestoru v budove
Zdravotného strediska vo Valaskej Belej za účelom zriadenia kancelárie prvej
stavebnej sporiteľne. Poslanci súhlasili s prenájmom priestorov, 7 poslancov hlasovalo
za, 1 poslanec nehlasoval (Ing. Pavol Jurkovič). Ročný nájom vo výške 600,- Sk/m2
a náhradu za dodávku tepla, elektrickej energie a vody stanovili na dobu určitú
do 31.12.2008
10.3.Starosta obce navrhol rozpočtové zmeny – presun finančných prostriedkov
nasledovne:
01.1.1.6 - 713 002 Nákup výpočtovej techniky
- 40 000,- Sk
01.1.1.6 - 633 002 Výpočtová technika
+ 40 000,- Sk
01.1.1.6 - 633 001 Interiérové vybavenie
01.1.1.6 - 633 003 Telekom. Technika

- 20 000,- Sk
+ 20 000,- Sk

06.4.0 – 633006 Všeobecný materiál
06.4.0 – 716 Projekty na rozšírenie ver. osvetlenia

- 16 000,- Sk
+16 000,- Sk

Poslanci schválili navrhnutú rozpočtovú zmenu, za hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec
nehlasoval (Ing. Pavol Jurkovič).
10.4.Starosta obce informoval o rokovaní so zástupcami SAD Ilava o úprave autobusových
spojov. Poslanci informáciu starostu obce vzali na vedomie.
10.5.Starosta obce informoval poslancov o uznesení Okresného súdu v Prievidzi spisová
značka 5C/2008/2007 – 39 o neplatnosť kúpnej zmluvy a prinavrátenie vlastníctva
k nehnuteľnosti a písomnom vyjadrení odporcu v II. rade Obce Valaská Belá
podaného právnym zástupcom JUDr. Ivanom Kudlom. Informáciu poslanci vzali na
vedomie.
10.6.Starosta obce ďalej informoval poslancov o príprave projektov na vydanie stavebného
povolenia na výstavbu ČOV a kanalizácie v obci. Poslanci informáciu vzali na
vedomie.
10.7.Starosta obce informoval poslancov o zasadnutí správnej rady Regionálneho združenia
obcí Magura – Strážov rozšírené o predstaviteľov MAS, konaného 19. 2. 2008
v Kanianke. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
10.8.Poslanec Marian Híreš sa informoval o prenájme garáže v priestoroch domu smútku,
navrhol úpravu nájmu za tieto priestory na 600,- Sk/mesiac – poslanci o tomto návrhu
hlasovali, návrh schválili, za hlasovalo 6 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania (Tomáš
Púry), 1 poslanec nehlasoval (Ing. Pavol Jurkovič).
10.9.Diskusia:
Ø Poslanec Miroslav Králik informoval sa o realizácii vodovodu na Stanáku.
Ø Poslanec Marian Híreš sa informoval o usporiadaní pozemkov pod miestnymi
komunikáciami, v akom štádiu je ich usporadúvanie, taktiež spomenul ČOV
a kanalizáciu.
11. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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U Z N E S E N I E č. 18/2008

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 21. februára 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. Cenovú ponuku firmy Elmont Handlová – Peter Babuliak a Elektroprojekcie Prievidza
– Ing. Pavel Sedlák, na rozšírenie verejného osvetlenia v obci Valaská Belá.
3. Informáciu starostu obce o preverení pracovných práv Ing. Zdenky Hlivovej
u právnika.
4. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2007.
5. Plnenie rozpočtu MKS Valaská Belá za rok 2007.
6. Plnenie rozpočtu TJ Štart Krištáľ Valaská Belá.
7. Informáciu starostu obce o rokovaní na SAD Ilava o úprave autobusových spojov.
8. Informáciu starostu obce o uznesení Okresného súdu v Prievidzi spisová značka
5C/2008/2007 – 39 o neplatnosť kúpnej zmluvy a prinavrátenie vlastníctva
k nehnuteľnosti a písomnom vyjadrení odporcu v II. rade podaného právnym
zástupcom JUDr. Ivanom Kudlom.
9. Informáciu starostu obce o príprave projektov na vydanie stavebného povolenia
na výstavbu ČOV a kanalizácie v obci.
10. Informáciu starostu obce o zasadnutí správnej rady Regionálneho združenia obcí
Magura – Strážov rozšírené o predstaviteľov MAS, konaného 19. 2. 2008 v Kanianke.
11. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2007.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Štatút obce Valaská Belá.
2. Úpravu finančného limitu v školskej jedálni pri MŠ Valaská Belá, na základe návrhu
vedúcej ŠJ pri MŠ Valaská Belá s účinnosťou od 1. 3. 2008 nasledovne:
- celodenné stravovanie na dieťa 34,- Sk
- mesačná platba na režijné náklady na dieťa 70,- Sk
3. Poskytnutie finančnej dotácie vo výške 7 000,- Sk Občianskej skupine Sebedružka
Valaská Belá.
4. Prenájom priestorov Viere Heisarovej, trvale bytom Ľ. Štúra 373/6 Ilava,
na prevádzkovanie kancelárie OZ PSS, a .s. v budove Zdravotného strediska vo
Valaskej Belej 322. Nájomné 600,- Sk/m2/rok a náhradu za dodávku tepla, elektrickej
energie a vody na dobu určitú do 31. 12. 2008.
5. Rozpočtové zmeny v rozpočte obce na rok 2008 nasledovne:
01.1.1.6 - 713 002 Nákup výpočtovej techniky
- 40 000,- Sk
01.1.1.6 - 633 002 Výpočtová technika
+ 40 000,- Sk
01.1.1.6 - 633 001 Interiérové vybavenie
01.1.1.6 - 633 003 Telekom. Technika

- 20 000,- Sk
+ 20 000,- Sk
5

06.4.0 – 633006 Všeobecný materiál
06.4.0 – 716 Projekty na rozšírenie ver. osvetlenia

- 16 000,- Sk
+16 000,- Sk

C. o d k l a d á :
1. Vnútornú smernicu obce Valaská Belá č. 1/2008 na vedenie účtovníctva.

D. r u š í :
1. Štatút obce platný do 21. 2. 2008.

E. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce prijať nápravné opatrenia v zmysle prednesenej správy o kontrolnej
činnosti hlavným kontrolórom za rok 2007.
2. Starostovi obce predložiť návrh zmluvy na prenájom garáže v dome smútku so zmenou
výšky nájmu na 600,- Sk/m2/rok, súčasnej nájomníčke Ing. Renáte Púryovej.

Vo Valaskej Belej dňa 25. 2. 2008
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
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Miroslav Králik

