Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 22. mája 2008
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Tomáš Sýkora a Tomáš Púry – ospravedlnení

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2130 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
Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 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.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Mariana Híreša a Evu Belákovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mgr. Pružincovú a Martu Furkovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ - predložil starosta obce.
Uznesením č. 19/2008 z 27. 3. 2008 bola odložená žiadosť Milana Faláta, Valaská Belá
659 a spol. o úpravu miestnej komunikácie a uznesením č. 20/2008 z 24. 4. 2008 boli
odložené ďalšie žiadosti o opravu miestnych komunikácií a to žiadosť Ladislava
Danču, Valaská Belá 365 a žiadosť Júliusa Jurenku, Valaská Belá 736. Všetky
spomínané žiadosti preverila stavebná komisia, svoju správu predložil predseda
komisie Ing. Pavol Jurkovič na minulom zasadnutí OZ. Starosta obce spolu so
zástupcom firmy Strabag prešli miestne komunikácie, ktoré boli navrhnuté stavebnou
komisiou opraviť. Firma Strabag vypracovala cenovú kalkuláciu na opravy jednotlivých
ciest dodávateľskou firmou, s ktorou poslancov oboznámil starosta obce.
Cenová kalkulácia na opravu ciest spolu bola vyhotovená na 2 617 311,- Sk. Ing. Pavol
Jurkovič navrhol aby sa pri opravách ciest postupovalo tak, že sa budú prioritne robiť
cesty v tých častiach, kde žije najviac obyvateľov. Poslanec Marian Híreš upozornil, že
navrhuje upravovať miestne komunikácie, ktoré sú usporiadané, čiže vo vlastníctve
obce. Navrhol financovať niektoré miestne komunikácie z projektov. Hlavný
kontrolór taktiež uviedol, že je potrebné opravovať miestne komunikácie v prvom
rade na usporiadaných pozemkoch. Poslanci navrhli opraviť MK: po rekonštrukcii
vodovodu na Pastierkoch, pred obchodmi pri zelovoci, na Stanáku a vjazd na štátnu
cestu pri pánovi Slížovi a u Kochanov. O návrhu poslanci hlasovali, návrh
jednomyseľne schválili s predpokladanou čiastkou 1 240 000,- Sk.
Žiadosti Milana Michala, Valaská Belá 671, Ladislava Danču, Valaská Belá 365 a
Milana Faláta, Valaská Belá 659 o úpravu miestnych komunikácií z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2008 poslanci zamietli.
Uznesením č. 17/2008 zo 17. 1. 2008 bola odložená žiadosť občanov časti obce
Škrípov u Môcikov. Projekt je hotový, súhlas od Stredoslovenskej energetiky, a. s.
Žilina ešte nie je. Poslanci schválili rozpočtovú zmenu v rozpočte obce v príjmovej
časti rozpočtu v položke 312 001 – bežný transfér na živelné pohromy o +169 000,Sk a vo výdavkovej časti v položke 635 006 – rutinná štandardná údržba verejného
osvetlenia o +160 000,- Sk. Poslankyňa Anna Mokrišová nehlasovala Poslanci
hlasovali za rozšírenie verejného osvetlenia v časti obce Škrípov do Môcikov, na
Stanáku, na Pastierkoch k pánovi Slížovi s predpokladaným nákladom 160 000,- Sk.
Poslankyňa Anna Mokrišová nehlasovala.
Uznesením č. 20/2008 z 24. 4. 2008 poslanci odporučili starostovi obce dohodnúť
s pani Januškovou splátkový kalendár, v prípade neplnenia splátok bude dlh vymáhaný
súdnou cestou platobným rozkazom. Dohodu o ukončení nájmu nebytových
priestorov obce pani Jana Janušková podpísala a uznala vzniknutý dlh za prítomnosti
starostu obce Ing. Jozefa Mulinku a Ing. Pavla Jurkoviča. Tiež odovzdala obecné
priestory. Poslanci dohodu a splátkový kalendár bez výhrad vzali na vedomie.
Uznesením číslo 20/2008 z 24. 4. 2008 poslanci dali súhlas k prenájmu nebytových
priestorov bývalej kuchyne v reštaurácii Belanka pani Jarmile Kopčanovej, Valaská
Belá 397. Starosta obce predložil zmluvu o nájme nebytových priestorov s nájomcom
Jarmilou Kopčanovou, Valaská Belá 397. Starosta obce prečítal zmluvu s novou
nájomníčkou, poslanci ju bez výhrad vzali na vedomie.
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 zúčastnila riaditeľka Základnej školy
vo Valaskej Belej Mgr. Ingrid Príbelszká. Predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť
o súhlas k zriadeniu školského zariadenia – školského strediska záujmovej činnosti.
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Svoju žiadosť doplnila aj ústne. Poslanci jednomyseľne súhlasili s návrhom
o zaradenie školského zariadenia - strediska záujmovej činnosti do siete škôl
a školských zariadení SR. Školské stredisko záujmovej činnosti bude zriadené ako
súčasť Základnej školy vo Valaskej Belej.
4.

Plnenie rozpočtu obce k 31. 3. 2008 – predložil starosta obce. Jednotlivo
po položkách rozpočet aj zdôvodnil. Ing. Pavol Jurkovič sa informoval k položke
reklama. K rozpočtu obce sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce. Upozornil
na prekročenie niektorých položiek. Poslanec Marian Híreš podotkol, že pri
schvaľovaní žiadostí je potrebné sa opierať o rozpočet. Ďalšie štvrťroky by bolo
potrebné plnenie rozpočtu predkladať skôr.

5.

Rôzne a diskusia:

5.1. Ján Fajer, Valaská Belá 1232 – žiadosť o zmenu územného plánu v časti obce
Matušíková – u Kochanov z dôvodu výstavby rodinného domu na parcele číslo 12338
katastrálne územie Valaská Belá. Poslanci zmenu územného plánu jednomyseľne
schválili.
5.2. Oľga Kučerová, Valaská Belá 737 – žiadosť o odpredaj časti pozemku parcela číslo
6689/13 o výmere cca 160 m2, aby si mohla dať vyhotoviť geometrický plán. Poslanci
schválili predbežný odpredaj za cenu 35,- Sk/m2.
5.3. Vojtech Šebo a manželka Eva, Valaská Belá 732 – žiadosť o odkúpenie pozemku
parcela číslo 7800/9. Poslanci schválili odpredaj v cene 35,- Sk/m2.
5.4. Starosta obce informoval poslancov o realizácii projektu „Zvýšenie energetickej
efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce Valaská
Belá“. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci
Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR na roky 2007 - 2013. Na
projekte by sa mala podieľať spolufinancovaním aj obec vo výške 5 % z vlastných
zdrojov, čo z rozpočtu predstavuje čiastku 440 000,- Sk. Jedná sa o tri budovy,
v tomto štádiu je možné dať projekt na budovu OcÚ, ostatné je možné podať neskôr.
Realizáciu projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR poslanci
jednomyseľne schválili. Ďalej poslanci schválili spolufinancovanie realizácie projektu
vo výške 5 % z celkových nákladov z vlastných zdrojov.
5.5. Starosta obce informoval o súdnom pojednávaní spis. zn. 8C/509/2004 o zaplatenie
3.210.031,- Sk s príslušenstvom voči odporcovi Ministerstvo spravodlivosti a spol.
konaného 25.4.2008 na Okresnom súde v Bratislave. Pojednávanie bolo odročené na
17.6.2008.
5.6. Starosta obce ďalej informoval poslancov o vykonávaní aktivačnej činnosti formou
menších obecných služieb a o účasti na metodickom dni v Prievidzi.
5.7. Starosta obce informoval poslancov o pracovnom stretnutí v Prievidzi k problematike
verejnej dopravy okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ktoré bolo
zvolané Trenčianskym samosprávnym krajom Trenčín dňa 21. 5. 2008 v SAD
Prievidza.
5.8. Diskusia:
Ø poslankyňa Marta Furková sa informovala o odpredaji rozostavanej budovy na námestí
obce, ďalej pripomenula obecné tabule na námestí – sú v hroznom stave, je potrebné
ich opraviť, alebo zlikvidovať
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Ø poslankyňa Anna Mokrišová sa informovala o stavebnom povolení na garáž
Ø poslanec Ing. Pavol Jurkovič požiadal o predloženie prehľadu za nedoplatky na DzN
a poplatku za KO, poslanec Marian Híreš požiadal o predloženie prehľadu komu bol
odpustený a znížený poplatok za KO, ďalej navrhol vytypovať v obci stavebné
pozemky.
Ø poslanec Marian Híreš sa informoval o rozostavanej stavbe – k tomuto problému
prebehla dlhšia rozprava. Ďalej sa informoval o miestnej komunikácii do Michov
6. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 21/2008

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 22. mája 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. Správu o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2008.
3. Dohodu o ukončení nájmu nebytových priestorov s uznaním dlhu a splátkovým
kalendárom Nájomnej zmluvy č. 1579/2005 na priestory reštaurácie Belanka s
nájomcom Janou Januškovou, Valaská Belá 390 ku dňu 30.4.2008 bez výhrad.
4. Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 496/2008 na prízemí budovy súp. č. 1
nájomcovi Jarmile Kopčanovej, Valaská Belá 397, na účely predajne rozličný tovar na
obdobie od 1.6.2008 do 31.12.2008. Nájomne vo výške 600Sk/m2/rok a platby za
doplnkové služby (voda elektrina a teplo) bez výhrad.
5. Informáciu starostu obce o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných
služieb v obci Valaská Belá.
6. Informáciu starostu obce zo súdneho pojednávania spis. zn. 8C/509/2004 o zaplatenie
3.210.031,- Sk s príslušenstvom voči odporcovi Ministerstvo spravodlivosti a spol.
konaného 25. 4. 2008 na Okresnom súde v Bratislave. Pojednávanie bolo odročené na
17.6.2008.
7. Informáciu starostu obce z pracovného stretnutia k problematike verejnej dopravy
okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ktoré bolo zvolané
Trenčianskym samosprávnym krajom Trenčín na dňa 21. 5. 2008 v SAD Prievidza.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov
v obecných budovách obce Valaská Belá“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce SR
a ČR.
2. Spolufinancovanie realizácie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie
obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce Valaská Belá“ vo výške 5 %
celkových nákladov, t. j. 440.000,- Sk z vlastných zdrojov.
4

3. Zmenu územného plánu na parc. č. 12338 k. ú. Valaská Belá pre Jána Fajera, Valaská
Belá, časť Matušíková 1232 za účelom výstavby rodinného domu.
4. Odpredaj pozemku časť parcely číslo 7800/1 o výmere 9 m2 (diel 3 podľa
geometrického plánu číslo 83/2008, vyhotoveného 13. 3. 2008 Geoslužbou Prievidza)
Vojtechovi Šebovi a manželke Eve Šebovej, rodenej Satinovej, bytom Valaská Belá 732
v cene 35,- Sk/m2 s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
5. Úpravu miestnych komunikácií asfaltobetónom po rekonštrukcii vodovodu na
pastierkoch, pred obchodmi pri predajni ovocie – zelenina, na Stanáku a vjazd na štátnu
komunikáciu pri pánovi Slížovi a u Kochanov s predpokladaným nákladom
1 240 000,- Sk.
6. Rozpočtovú zmenu rozpočtu obce Valaská Belá: položka v príjmovej časti 312 001
„bežný transfér na živelné pohromy“ +169 000,- Sk a položka vo výdavkovej časti
635 006 „rutinná štandardná údržba verejného osvetlenia“ +160 000,- Sk.
7. Rozšírenie verejného osvetlenia v časti obce Škrípov do Môcikov, na Stanáku,
na Pastierkoch k pánovi Slížovi s predpokladaným nákladom 160 000,- Sk.

C. s ú h l a s í :
1. S návrhom o zaradenie školského strediska záujmovej činnosti do siete škôl a školských
zariadení SR. Školské stredisko záujmovej činnosti bude zriadené ako súčasť Základnej
školy vo Valaskej Belej.
2. S odpredajom časti pozemku z parc. č. 6689/13 o výmere cca 160 m2 za predbežnú
cenu 35,- Sk/m2 Oľge Kučerovej Valaská Belá 737 s tým, že si dá vyhotoviť GP na
vlastné náklady a bude znášať náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.

D. z a m i e t a :
1. Žiadosti Milana Michala, Valaská Belá 671, Ladislava Danču, Valaská Belá 365 a Milana
Faláta, Valaská Belá 659 o úpravu miestnych komunikácií asfaltobetónom z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2008.

Vo Valaskej Belej dňa 27. 5. 2008
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
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Eva Beláková

