Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 24. júla 2008
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Elena Kopčonová – riaditeľka MKS
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný:
Mgr. Bibiana Pružincová – ospravedlnená

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2300 h

***

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. polrok 2008
Plnenie rozpočtu MKS Valaská Belá za I. polrok 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. Starosta obce
navrhol zmenu programu z dôvodu prezentácie firmy BJ Energy Group. Zmenu
programu jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Martu Furkovú a Miroslava Králika.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Tomáša Púryho a Annu Mokrišovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Prezentácia firmy BJ Energy Group – Ing. Jozef Bubica predstavil projekt
„Racionalizácia kotolne v Základnej škole v obci Valaská Belá“. K prezentácii prebehla
diskusia medzi poslancami a zástupcami firmy. Do diskusie sa zapojil aj hlavný
kontrolór obce, upozornil v prípade realizácie služby ponúkanej firmou BJ Energy
Group na zápis inventarizačnej komisie o likvidácii doterajších kotlov a na dodržanie
verejnej súťaže. Poslanci ponuku firmy vzali na vedomie.
3. Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ - predložil starosta obce.
Uznesením č. 20/2008 z 24. 4. 2008 bolo odporučené starostovi obce predložiť na
schválenie obecnému zastupiteľstvu odmeňovací poriadok Obce Valaská Belá. Úloha
bola odložená z dôvodu, že bolo potrebné doplniť okruh vykonávaných činností
a prerokovať ho s hlavným kontrolórom. Úloha bola splnená. Doplnený odmeňovací
poriadok poslancom preložil starosta obce. Tento jednomyseľne schválili.
Zo zasadnutia OZ bola určená komisia na rokovanie s firmou ADOZ, s. r. o. Trenčín,
ktorá obci zaslala požiadavku na odpredaj rozostavanej budovy domu služieb. Jednanie
bolo dňa 1. 7. 2008. O jednaní informoval starosta obce a poslanec Marian Híreš.
Správu o plnení úloh z minulých zasadnutí OZ poslanci vzali na vedomie.
4. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
– na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila Anna Luchavová, ktorá
obecnému zastupiteľstvu zaslala odvolanie proti Uzneseniu obecného zastupiteľstva
číslo 22/2008 v časti A/1, týkajúceho sa zmeny územného plánu za účelom výstavby
garáží. Taktiež sa na zasadnutí zúčastnil František Ďurmek. Obaja sa k žiadosti
o zmenu územného plánu vyjadrili, uviedli, že je problém s parkovaním aut pred
bytovkami, v zimnom období je problém s odhŕňaním komunikácie a vývozom
odpadu. K požiadavke sa vyjadril aj poslanec Ing. Pavol Jurkovič, vysvetlil prítomným
prečo hlasoval proti zmene územného plánu na parcelu číslo 8875/7. Požadoval
doložiť situáciu a potom sa poslanci budú zaoberať žiadosťou opätovne. Poslanci
odvolanie vzali na vedomie s tým, že doložia novú žiadosť s doložením situácie
umiestnenia garáží na pozemku.
5.

Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. polrok 2008 – bolo predložené písomne
poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na zasadnutie. Jednotlivo po
položkách plnenie rozpočtu zdôvodnil starosta obce. Odborné stanovisko k plneniu
rozpočtu obce predložil hlavný kontrolór obce. Navrhol rozpočet zreálniť a pripraviť
rozpočtové zmeny na budúce zasadnutie OZ. V písomnej forme je prílohou originálu
tejto zápisnice. K plneniu rozpočtu obce prebehla kratšia rozprava. Poslanci správu
vzali na vedomie.

6.

Plnenie rozpočtu MKS Valaská Belá za I. polrok 2008 – predložila riaditeľka MKS
Elena Kopčanová v písomnej forme. V súvislosti s plnením rozpočtu MKS predložila
aj správu o činnosti za uplynulé obdobie I. polroka 2008. Plnenie rozpočtu MKS
a taktiež správa o činnosti MKS za uplynulé obdobie sú súčasťou originálu tejto
zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie bez pripomienok.

7.

Rôzne a diskusia:

7.1. Telovýchovná jednota Štart Krištáľ Valaská Belá – správa o hospodárení k 30. 6. 2008.
Poslanci správu vzali na vedomie.
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7.2. Ing. Pavel Kupka, Valaská Belá 91 – návrh na usporiadanie pozemkov – prečítal
starosta obce. Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s odkúpením pozemkov,
parcela číslo 7861/5, 18654/55 a 18654/56 (podľa geometrického plánu číslo A316/2006) za účelom usporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou za cenu
znaleckého posudku, s tým že predávajúci doloží doklady o vlastníctve k parcelám
18654/55 a 18654/56. Poslankyňa Eva Beláková nehlasovala.
7.3. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podanom návrhu na vydanie
platobného rozkazu na Okresný súd v Prievidzi proti odporcovi Jane Januškovej,
Valaská Belá 390 na zaplatenie sumy 145 840,- Sk s príslušenstvom.
7.4. Poslanci navrhli z dotácie určenej pre TJ Štart Krištáľ Valaská Belá na rok 2008
zabezpečiť výmenu WC mís a opravu strechy v časti nad klubovňou a výmenu
podlahových krytín v termíne do 30. 9. 2008.
7.5. Diskusia:
Ø Poslankyňa Marta Furková informovala sa o prácach na športovej ploche u Tantošov,
ďalej sa informovala o oprave LIAZ
Ø Poslanec Marian Híreš upozornil, že cez víkendové dni sa na námestí obce rozkladajú
trhovníci a neplatia za verejné priestranstvo, navrhol úpravu VZN o užívaní verejného
priestranstva, ďalej sa informoval o pracovníkoch MOS
Ø Poslanci vyjadrili nespokojnosť s prácou koordinátora MOS a taktiež s uchádzačmi
o zamestnanie a vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou MOS. Navrhli v prípade
pokračujúcich nedostatkov vyradenie uchádzačov o zamestnanie, vykonávajúcich
aktivačnú činnosť
Ø Poslanec Tomáš Púry predniesol požiadavku občanov a chatárov o opravu cesty do
Dutých
Ø poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
8. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 23/2008

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 24. júla 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 BJ Energy Group Ing. Jozefa Bubicu z Veľkého Rovného na racionalizáciu
kotolne v Základnej škole vo Valaskej Belej.
3. Správu o plnení rozpočtu Obce Valaská Belá za I. polrok 2008.
4. Správu o plnení rozpočtu MKS Valaská Belá za I. polrok 2008.
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5. Správu o plnení rozpočtu TJ Štart Krištáľ Valaská Belá za I. polrok 2008.
6. Informáciu starostu obce zo spoločného rokovania so zástupcami firmy ADOZ, s.r.o.,
Pred poľom 8, Trenčín o prestavbe domu služieb na bytový dom.
7. Informáciu starostu obce o podanom návrhu na vydanie platobného rozkazu na
Okresný súd v Prievidzi proti odporcovi Jane Januškovej, Valaská Belá 390 na
zaplatenie sumy 145 840,- Sk s príslušenstvom.
8. Odvolanie sa proti uzneseniu OZ č. 22/2008 z 19. 6. 2008 o zamietnutí zmeny
územného plánu pre Annu Luchavovú a spol. na výstavbu garáží na parcele číslo
8875/7 k. ú. Valaská Belá s tým, že predložia novú žiadosť so situáciou umiestnenia
garáží na pozemku.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Odmeňovací poriadok Obce Valaská Belá.

C. s ú h l a s í :
1. S odkúpením pozemkov od Ing. Pavla Kupku a manželky Margity, bytom Valaská
Belá 91, parcela číslo 7861/5, 18654/55 a 18654/56 (podľa geometrického plánu číslo
A-316/2006) za účelom usporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou za cenu
znaleckého posudku s tým, že predávajúci doloží doklady o vlastníctve k parcelám
18654/55 a 18654/56.

D. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce predložiť návrh na zmenu rozpočtu obce na budúce zasadnutie OZ.
2. Starostovi obce z dotácie určenej pre TJ na rok 2008 zabezpečiť výmenu WC mís
a opravu strechy v časti nad klubovňou a výmenu podlahových krytín v termíne
do 30. 9. 2008.
Vo Valaskej Belej dňa 29. 7. 2008
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marta Furková

a
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Miroslav Králik

