Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 20. novembra 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, Tomáš Púry - ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2130h

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
Správa o činnosti finančnej komisie
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 Mgr. Bibianu Pružincovú a Ing. Pavla
Jurkoviča.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Annu Mokrišovú a Martu Furkovú.
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 uznesením číslo 25/2008 odporučené
starostovi obce oznámiť Ing. Pavlovi Kupkovi a manželke Margite, bytom Valaská

Belá 91 cenu za odpredaj pozemku parcela číslo 7861/5 podľa znaleckého posudku a
vyzvať ho k uzavretiu kúpnej zmluvy. Od Ing. Pavla Kupku bola doručená výzva,
ktorú prečítal obecnému zastupiteľstvu starosta obce. Taktiež poslancov oboznámil
s odpoveďou na spomínanú výzvu. Poslanci výzvu a odpoveď starostu obce vzali na
vedomie.
Na minulom zasadnutí bola odložená správa o činnosti komisie výstavby, predseda
komisie Ing. Pavol Jurkovič opäť požiadal o odloženie spomínanej správy do
budúceho zasadnutia OZ.
Uznesením číslo 26/2008 z 23. 10. 2008 bolo odporučené starostovi obce vymáhať
pohľadávku na nájme od Aleny Vlčkovej a Jozefovi Vlčkovi, bytom Valaská Belá 801 –
starosta obce informoval o prísľube nájomcu uhradiť dlžnú častku do konca novembra
2008.
Uznesením číslo 26/2008 z 23. 10. 2008 bolo uložené účtovníčke obce previesť čiastku
321 679,07 Sk zo základného bežného účtu obce na účet Rezervného fondu obce.
Úloha bola splnená.
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. Správa o činnosti finančnej komisie – prečítal predseda finančnej komisie Marian
Híreš. Vsúvislosti so správou finančnej komisie prebehla rozprava k vývozu odpadu
a k poplatkom za vývoz odpadu. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice, poslanci
ju vzali na vedomie.
5.

Rôzne a diskusia:

5.1. Okresný klub značkárov Slovenska, Cibislavská 1025/3, Bánovce nad Bebravou –
žiadosť o podporu na obnovu a budovanie turistických trás, základnej infraštruktúry
rozvoja cestovného ruchu regiónu Baske a Zliechovska hornatina. Hlavný kontrolór
obce upozornil, že je potrebné túto žiadosť zahrnúť do rozpočtu obce pre rok 2009
a v prípade že sa schváli dotáciu zúčtovať do konca roka 2009. Poslanci žiadosť
o dotáciu vzali na vedomie a zaradili do návrhu rozpočtu na rok 2009.
5.2. S & M Slovakia, s. r. o., Bodrocká 2, Bratislava – ponuka realizácie výstavby veterných
elektrární – poslanci vzali po menšej rozprave na vedomie.
5.3. IBANK-CCC, spol. s r. o., Banská Bystrica ponuka na vyhotovenie projektov na
čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. Poslanci ponuku vzali na vedomie s tým, že
obecné zastupiteľstvo sa bude ponukou zaoberať pri schvaľovaní rozpočtu na budúce
obdobie.
5.4. Spoločnosť Gerard Slovakia, spol. s r. o., Bratislava – ponuka na odbornú asistenciu
pri získavaní grantu z fondov EÚ. Poslanci ponuku vzali na vedomie.
5.5. MAS Magura Strážov – starosta obce oboznámil poslancov so súhrnným
prehľadom integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Magura
Strážov. Poslanci informácie vzali na vedomie.
5.6. Oľga Kučerová, Val. Belá 737 – odpredaj parcely číslo 6689/20 – poslanci
jednomyseľne schválili odpredaj parcely číslo 6689/20 o výmere 195 m2 a parcely číslo
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6689/21 o výmere 51 m2 za cenu 35,- Sk/m2 s tým, že kupujúca uhradí náklady
spojené s prevodom nehnuteľnosti.
5.7. Materská škola, Valaská Belá – správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2007/2008 – prečítal starosta
obce, poslanci správu jednomyseľne schválili.
5.8. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o rokovaní so SAD Trenčín za
účelom ponechania v prevádzke diaľkový spoj č. 11 a 12 na linke 306502 na trase
Nová Dubnica – Banská Bystrica cez Valaskú Belú a späť. Predložil poslancom
žiadosť o znovu zaradenie autobusového spoja, ktorá bola zaslaná Trenčianskemu
samosprávnemu kraju, komisii dopravy do Trenčína a SAD v Trenčíne. K tejto téme
prebehla rozprava. Poslanci inforácie vzali na vedomie.
5.9. Plán zimnej údržby na obdobie 2008/2009 – predložil poslancom starosta obce. Plán
zimnej údržby pripomienkoval poslanec Ing. Pavol Jurkovič, upozornil, že treba
zahrnúť medzi prioritné odhŕňanie svahovité miestne komunikácie. Poslanci plán
zimnej údržby jednomyseľne schválili.
5.10.Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o 6. ročníku súťaže ZlatyErb 2008.
Súťaž každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie
eSlovensko pod záštitou vysokých ústavných činiteľov SR a Európskeho komisára za
Slovenskú republiku. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu
slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností
a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné
technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest,
mestských častí a obcí. Súťaž bola usporiadaná v spolupráci s verejným informačným
portálom pre samosprávy Mesto.sk a medzinárodnou konferenciou ITAPA 2008. Do
súťaže sa prihlásilo 81 saospráv so svojimi internetovými stránkami, ktoré hodnotilo
10 porotcov podľa 64 kritérií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk
prebehlo 18. novembra 2008 v Park Inn Hotel Danube v Bratislave, na ktorom sa
zúčastnil starosta obce. V kategórii „najlepšia stránka obcí“ prevzal pre obec Valaskú
Belú ocenenie za 3. miesto. Poslanci informácie starostu obce vzali na vedomie.
5.11. Vyplatenie odmien komisiám obecného zastupiteľstva – poslanci schválili odmeny vo
výške 11 000,- Sk pre každú komisiu zriadenú obecným zastupiteľstvom a pre komisiu
na ochranu verejného záujmu vo výške 2 500,- Sk. Predsedovia jednotlivých komisií
predložia zoznam členov s návrhom na vyplatenie odmeny jednotlivým členom
účtovníčke obce do konca novembra 2008.
5.12.Vyplatenie odmeny riaditeľke MKS - poslanci jednomyseľne schválili vyplatenie
odmeny riaditeľke MKS vo výške 10 000,- Sk z rozpočtovaných prostriedkov pre
MKS. Poslanci zároveň schválili zvýšenie príspevku pre MKS o 10 000,- Sk
5.13.Vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 13 000,- Sk – poslanci jednomyseľne
schválili.
5.14.Vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jozefovi Krettovi vo výšle
4 000,- Sk – poslanci jednomyseľne schválili.
5.15.Diskusia:
Ø Poslankyňa Mgr. Bibiana Pružincová upozornila na nočný podnik, ktorý navštevujú
mladiství
Ø Poslanec Marian Híreš sa informoval na finančné prostreidky poukázané firme
Ekoprogres na výstavbu ČOV
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Ø Poslanec Ing. Pavol Jurkovič navrhol slávnostné ukončenie roka
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. 27/2008

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 20. novembra 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. Informáciu starostu obce o usporiadaní pozemku pod MK s Ing. Pavlom Kupkom,
Valaská Belá 91.
3. Správu o činnosti finančnej komisie.
4. Ponuku spoločnosti S & M Slovakia s.r.o., Bodrocká 2, Bratislava na výstavbu
a prevádzku alternatívnych zdrojov energie – veterné elektrárne.
5. Ponuku spoločnosti IBANK-CCC, spol s r. o., Strieborné námestie 2, Banská Bystrica
na vyhotovenie projektov pre čerpanie prostriedkov z fondov EU s tým, že obecné
zatupiteľstvo sa bude ponukou zaoberať pri schvaľovaní rozpočtu na budúce obdobie.
6. Ponuku spoločnosti Gerard Slovakia, spol s r. o. Ružová dolina 6, Bratislava na
odbornú asistenciu pri získavaní grantu z fondov EU.
7. Informáciu starostu obce o vyhodnotení 6. ročníka súťaže „ZlatyErb.sk 2008“, ktoré
bolo 18. novembra 2008 v Park Inn Horel Danube v Bratislave, na ktorom prebral
starosta obce pre obec Valaská Belá ocenenie za 3. miesto v kategórii „najlepšia stránka
obcí“.
8. Integrovanú stratégiu rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Magura – Strážov.
9. Informáciu starostu obce o rokovaní so SAD Trenčín za účelom ponechania
v prevádzke diaľkového spoja č. 11 a 12 na linke 306502 trasa Nová Dubnica – Banská
Bystrica cez Valaskú Belú a späť.
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce občianskemu združeniu Okresný klub
značkárov Slovenska, Cibislavská 1025/3, Bánovce nad Bebravou s tým, že táto bude
zaradená do rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2009.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Správu o vyhodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školského zariadenia v školskom roku 2007/2008
2. Plán zimnej údržby na obdobie 2008/2009.

4

3. Vyplatenie odmien komisiám obecného zastupiteľstva za ich činnosť v roku 2008
nasledovne:
· komisii sociálnej a zdravotnej vo výške 11 000,- Sk
· komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia vo výške 11 000,- Sk
· komisii ochrany verejného poriadku vo výške 11 000,- Sk
· komisii kultúry, telovýchovy a športu vo výške 11 000,- Sk
· finančnej komisii vo výške 11 000,- Sk
· komisii na ochranu verejného záujmu vo výške 2 500,- Sk
4. Vyplatenie odmeny riaditeľke MKS vo výške 10 000,- Sk z rozpočtovaných finančných
prostriedkov pre MKS.
5. Vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 13 000,- Sk
6. Vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 4 000,- Sk
7. Predaj parcely číslo 6689/20 o výmere 195 m2 a parcely číslo 6689/21 o výmere 50 m2
Oľge Kučerovej, bytom Valaská Belá 737 za cenu 35,- Sk/m2 s tým, že kupujúca
uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
8. Zmenu rozpočtu obce na rok 2008 na MKS 08.2.0-641001 – zvýšenie príspevku pre
MKS na rok 2008 o 10 000,- Sk.

C. u k l a d á:
1. Predsedom jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva predložiť zoznam členov
komisií s uvedením výšky odmeny pre vyplatenie odmeny.
T: do 28. 11. 2008

Z: predsedovia komicií OZ

Vo Valaskej Belej dňa 25. 11. 2008
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Bibiana Pružincová
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a

Ing. Pavol Jurkovič

