Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 23. októbra 2008
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 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, Tomáš Púry, Ing. Pavol Jurkovič - ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2000h

***

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 k 30. 9. 2008
Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej
Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
VZN č. 2/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
Základnej škole Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá
8. Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2008 o výške príspevkov ZŠ a MŠ vo Valaskej Belej
9. Rôzne a diskusia
10. 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 Annu Mokrišovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mgr. Bibianu Pružincovú a Evu Belákovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.
2. Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ - predložil starosta obce.
Zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 9. 2008 bolo odporučené starostovi obce vyzvať pána
Blažeja Straňovského a manželku na zákaz prevádzania a vpúšťania domácich zvierat
do areálu TJ v Škrípove. Informoval starosta obce. K problému, týkajúceho sa aj
zdravotného stavu pani Straňovskej sa má ešte vyjadriť lekár.
K plneniu nájomných zmlúv podal informácie starosta obce. Plnenie nájmov bolo
predložené v písomnej tabulkovej forme poslancom OZ. V súvislosti s platením
nájmov prebehla medzi poslancami rozprava. Záverom obecné zastupiteľstvo
odporučilo starostovi obce vymáhať pohľadávku voči Alene Vlčkovej a Jozefovi
Vlčkovi za prenájom bytových a nebytových priestorov rodinného domu súpisné
číslo 801.
O sťažnosti Štefana Hlinku a manželky na Milana Mokriša podal informácie starosta
obce, bol opäť na obhliadke verejného priestranstva. Drevo a piesok pán Mokriš
upratal a spriechodnil prístupovú cestu. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
Z diskusie na septembrovom zasadnutí OZ vyplynula úloha predložiť náklady na
odpadové hospodárstvo obce Valaská Belá. S nákladmi oboznámil poslancov starosta
obce. Poslanci invormáciu vzali na vedomie. K vývozu veľkoobjemových kontajnerov
prebehla medzi poslancami rozprava. Nebolo prijaté žiadne uznesenie.
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 nezúčastnili žiadni obyvatelia obce.
4. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2008 – písomná správa bola zaslaná
poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na zasadnutie. Príjmovú časť
rozpočtu pripomienkoval hlavný kontrolór. Výdavkovú časť rozpočtu obce
pripomienkovali poslanci Marian Híreš, Anna Mokrišová a hlavný kontrolór. Hlavný
kontrolór upozornil na rozpočtové zmeny niektorých položiek rozpočtu. K čerpaniu
rozpočtu nemali poslanci ani hlavný kontrolór žiadne výhrady. Správu o plnení
rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2008 poslanci vzali na vedomie.
5. Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej – správu prečítala predsedníčka
uvedenej komisie Eva Beláková. Poslanci ju vzali na vedomie.
6. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia – predseda uvedenej komisie sa nezúčastnil na zasadnutí OZ pre pracovné
povinnosti, správa bola odložená na budúce zasadnutie OZ.
7. VZN č. 2/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je
Obec Valaská Belá – bolo predložené písomne všetkým poslancom OZ spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci VZN podľa návrhu jednomyseľne schválili
bez pripomienok.
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8. VZN č. 3/2008 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku
v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej
školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Valaská Belá – bolo doplnené na základe žiadosti Základnej školy Valaská Belá.
Poslanci VZN č. 3/2008 jednomyseľne schválili.

9.

Rôzne a diskusia:

9.1. Katarína Mihálová – žiadosť o prenájom obecných priestorov bývalej reštaurácie
Belanka. Poslanci jednomyseľne schválili prenájom priestorov na prevádzku predajne
Second hand. Výška nájmu bude 600,- Sk/m2/rok + energie. Nájomný vzťah je
potrebné zmluvne uzatvoriť do 15. 11. 2008.
9.2. Dušan Vančík a manželka Alena, Valaská Belá 792 – žiadosť o zmenu územného
plánu na parcelu číslo 1183 a 1184, katastrálne územie Valaaská Belá z dôvodu
výstavby rodinného domu. Poslanci jednomyseľne schválili zmenu územného plánu
na uvedené pracely.
9.3. Základná škola Valaská Belá – žiadosť o zmenu rozpočtu z výdavkov vlastných
príjmov na kapitálové výdavky o sumu 67 000,- Sk z dôvodu zakúpenia umývačky
riadu pre ŠJ ZŠ. Poslanci rozpočtovú zmenu jednomyseľne schválili.
9.4. Starosta obce predldožil návrh na tvorbu Rezervného fondu zo zostatku finančných
prostriedkov príjmových finančných operácií predchádzajúcich rokov v čiastke
321 679,07 Sk, ktoré ostali na základnom bežnom účte obce (podľa § 15 ods. 1 písm.
c) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách) – poslanci tvorbu
Rezervného fondu a presun finančných prostriedkov jednomyseľne schválili.
9.5. Starosta obce informoval poslancov o rozostavanej stavbe na námestí
9.6. Diskusia:
Ø Poslanec Marian Híreš sa informoval o prácach na menších obecných službách,
upozornil na vyčistenie svahov popri potokoch
Ø Poslankyňa Anna Mokrišová sa informovala k oprave obecnej budovy garáží, ďalej sa
informovala o možnostiach vybudovania siete rýchleho internetu
Ø Poslanci ďalej diskutovali k jednotlivým bodom programu
10. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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U Z N E S E N I E č. 26/2008

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 23. októbra 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
1.
2.
3.
4.
5.

na

vedomie:

Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Správu o plnení rozpočtu Obce Valaská Belá k 30. 9. 2008.
Správu o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej.
Prehľad nájomných zmlúv zo stavom plnenia k 30. 9. 2008
Rozbor príjmov a nákladov odpadového hospodárstvo obce za obdobie január až
september 2008.

B. s c h v a ľ u j e :
1. VZN č. 2/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá.
2. VZN č. 3/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o výške príspevkov ZŠ
a MŠ vo Valaskej Belej.
3. Zmenu územného plánu pre Dušana Vančíka a manželku Alenu Vančíkovú trvalo
bytom Valaská Belá 792 za účelom výstavby rodinného domu na parc. č. 1183 a parc.
číslo 1184, k. ú. Valaská Belá.
4. Rozpočtovú zmenu pre základnú školu a súhlasí s tým, aby boli vlastné príjmy
základnej školy v sume 67.000,- Sk účelovo určené a použité na kapitálové výdavky na
zakúpenie umývačky riadu do ŠJ ZŠ.
5. Tvorbu Rezervného fondu zo zostatku finančných prostriedkov príjmových finančných
operácií predchádzajúcich rokov v čiastke 321 679,07 Sk, ktoré ostali na základnom
bežnom účte obce (podľa § 15 ods. l písm. c) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách).
6. Prenájom priestorov bývalého výčapu reštaurácie Belanka Kataríne Mihálovej, bytom
Valaská Belá 305 na prevádzku predajne second handu, výška nájmu 600,- Sk/m 2/rok
+ platba za energie. Nájomnú zmluvu je potrebné zmluvne uzavrieť do 15. 11. 2008.

C. o d k l a d á :
1. Správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia do
budúceho zasadnutia OZ.
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D. o d p o r ú č a:
1. Starostovi obce vymáhať pohľadávku za prenájom bytových a nebytových priestorov
krodinného domu 801 voči nájomcom Alene Vlčkovej a manželovi Jozefovi Vlčkovi,
obaja bytom Valaská Belá 801.

E. u k l a d á:
2. Účtovníčke obce previesť čiastku 321 679,07 Sk zo základného bežného účtu obce na
účet Rezervného fondu obce.
T: do 31. 10. 2008
Z: účtovníčka obce

Vo Valaskej Belej dňa 28. 10. 2008
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
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Anna Mokrišová

