Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 21. augusta 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

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2300 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
VZN č. 1/2008 o výške príspevkov ZŠ a MŠ vo Valaskej Belej
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.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Mariana Híreša a Evu Belákovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mgr. Bibianu 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. 20/2008 z 24. 4. 2008 bolo odporučené starostovi obce predložiť na
schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtových zmien, s ktorým oboznámil
poslancov a ostatných prítomných starosta obce. Návrh pripomienkoval hlavný

kontrolór obce. Uviedol, že i keď je dovolenkové obdobie, je potrebné rozpočtové
zmeny v budúcnosti pripravovať vo väčšom časovom predstihu, aby bol materiál
zaslaný s pozvánkou aj poslancom obecného zastupiteľstva. Písomné stanovisko
k čerpaniu rozpočtu a jeho zmene je súčasťou originálu zápisnice, poslanci ju vzali na
vedomie. Ďalej pripomienkoval rozpočtové zmeny poslanec a zároveň aj predseda
finančnej komisie Marian Híreš. Rozpočtové zmeny rozpočtu obce navrhol schváliť
bez zmien. Poslanci rozpočtové zmeny jednomyseľne schválili.
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 Anna Luchavová, ktorá
obecnému zastupiteľstvu zaslala novú žiadosť o zmenu územného plánu obce Valaská
Belá za účelom výstavby 7 garáží na pozemku parcela číslo 8875/7 v k. ú. Valaská Belá.
K žiadosti doložila aj situáciu umiestnenia garáží na uvedenom pozemku. Obecné
zastupiteľstvo zmenu územného plánu na výstavbu garáží schválilo. Poslanec Marian
Híreš sa zdržal hlasovania.
4.

VZN č. 1/2008 o výške príspevkov ZŠ a MŠ vo Valaskej Belej – návrh bol zaslaný
poslancom OZ spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Návrh pripomienkoval hlavný
kontrolór obce. Po rozprave medzi poslancami a po zapracovaní zmien v návrhu VZN
poslanci VZN č. 1/2008 o výške príspevkov ZŠ a MŠ vo Valaskej Belej schválili,
poslanec Ing. Pavol Jurkovič nehlasoval.

5.

Rôzne a diskusia:

5.1. Ing. Pavol Jurkovič podal informácie ohľadom zasadania komisie ROEP. Na jednaní
bol oboznámený s informáciami, ktoré sa týkali hraníc katastrálneho územia obce
Valaská Belá. Jednalo by sa o zásah do vlastíckych práv fyzických a právnických osôb,
s čím komisia ROEP nesúhlasila. Ďalej informoval o zavedení vektorových máp a tiež
informoval, že obci vzniknú náklady pri doručovaní zásielok, týkajúcich sa ROEPu.
Bude potrebné občanov oboznámiť formou vyhlášok, že bude prebiehať ROEP
v obci Valaská Belá aby si mohli pripraviťdoklady o vlastníctve.
5.2. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu ponuku BJ Energy Group –
Ing. Jozef Bubica na racionalizáciu kotolne v ZŠ vo Valaskej Belej, ponuku Helioplast,
s. r. o. Dvorany nad Nitrou na rekonštrukciu kotolne v ZŠ vo Valaskej Belej a ponuku
firmy Probugas. Poslanci ponuky vzali na vedomie.
5.3. Starosta obce predložil cenové ponuky na zastrešenie strechy budovy súpisné číslo 477
od Jozefa Siekla, Valaská Belá 553, Vladislava Podskoča, Valaská Belá 1248, Martina
Korenačku, Rudnianska Lehota a Rudolfa Vršku, Liešťany. Na základe cenových
ponúk poslanci OZ súhlasili s uzatvorením zmluvy o dielo na zastrešenie budovy
súpisné číslo 477 (budova obecných garáží) s Valadislavom Podskočom, Valaská
Belá 1248.
5.4. Starosta obce informoval o postupe príprav na dokončenie stavby domu služieb na
bytový dom so zástupcami firmy ADOZ, s. r. o., Trenčín. Informáciu poslanci vzali na
vedomie.
5.5. Starosta obce informoval poslancov OZ o Uznesení Okresného súdu v Prievidzi
k spis. zn. 5C/108/2008 vo veci navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej o neplatnosť
skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy a plnej moci pre právne
zastupovanie JUDr. Ivanovi Kudlovi. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
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5.6. Starosta obce informoval poslancov OZ o nariadenom pojednávaní na Okresnom
súde v Prievidzi na deň 25. 9. 2008 o 8,00 h spis. zn. 9C/209/2007 o zaplatenie
47 517,- Sk s prísl. proti odporcovi Vladimírovi Točekovi.
5.7. Diskusia:
Ø Poslanec Ing. Pavol Jurovič informoval, že v potoku v Škrípove sa premnožili
potkany, je potrebné upozorniť Povodie Váhu, závod Topoľčany. Ďalej informoval,
že sa rozprával s predsedom TJ o prácach v areáli TJ, je potrebné ich uskutočniť do
konca roka, prípadne počítať s navýšením rozpočtu pre TJ. Ďalej sa informoval
ohľadom predaja rozostavanej stavby na námestí. Taktiež sa informoval
o pracovníkoch MOS, či došlo k zlepšeniu. O pracovníkoch MOS informoval starosta
obce, prečítal sťažnosť Evy Gondovej, bytom Valaská Belá 91.
Ø Poslanci ďalej diskutovali k jednotlivým bodom programu
6. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 24/2008

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 21. augusta 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. Jozef Bubica na racionalizáciu kotolne v ZŠ vo
Valaskej Belej.
3. Ponuku HELIOPLAST, s.r.o., Dvorany nad Nitrou na rekonštrukciu kotolne
v Základnej škole vo Valaskej Belej.
4. Ponuku PROBUGAS, a.s., Bratislava na rekonštrukciu kotolne v Základnej škole vo
Valaskej Belej Správu o plnení rozpočtu Obce Valaská Belá za 1. polrok 2008.
5. Ponuku na zhotovenie zastrešenia budovy garáži súp. č. 474 : Jozef Siekel, Valaská Belá
553; Vladislav Podskoč Valaská Belá 1248; Martin Korenačka Rudnianská Lehota;
Rudolf Vrška Liešťany 229.
6. Informáciu starostu obce o postupe príprav na dokončenie stavby domu služieb na
bytový dom so zástupcami firmy ADOZ., s.r.o., Trenčín.
7. Informáciu starostu obce o Uznesení Okresného súdu v Prievidzi k spis. zn.
5C/108/2008 vo veci navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej o neplatnosť skončenia
pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy a plnej moci pre právne zastupovanie
JUDr. Ivanovi Kudlovi.
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8. Informáciu starostu obce o nariadenom pojednávaní na Okresnom súde v Prievidzi na
deň 25.9.2008 o 8,00h spis. zn. 9C/209/2007 o zaplatenie 47 517,- Sk s prísl. proti
odporcovi Vladimírovi Točekovi.
9. Informáciu predsedu komisie ROEP pána Ing. Pavla Jurkoviča zo zasadnutia komisie
ROEP k. ú. Valaská Belá, konaného 15. 8. 2008 na Správe katastra Prievidza.
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 15. 8. 2008 a jeho zmenám.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Zmenu rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2008 podľa prílohy na jednotlivých
položkách:
bežné prímy po rozpočtovej zmene celkom: 24.895.000,- Sk
bežné výdavky po rozpočtovej zmene celkom 24.895.000,- Sk.
2. VZN č. 1/2008 o výške príspevku v ZŠ a MŠ vo Valaskej Belej.
3. Zmenu územného plánu na parc. č. 8875/7 pre výstavbu garáží pre Annu Luchavovú
a spol. Valaská Belá 572/B5.

C. s ú h l a s í :
1. S uzavretím Zmluvy o dielo na zhotovenie zastrešenia budovy garáží súpisné číslo 474
s Vladislavom Podskočom, Valaská Belá 1248.

Vo Valaskej Belej dňa 28. 8. 2008
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
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Eva Beláková

