Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 11. decembra 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:
Ing. Pavol Jurkovič a Marta Furková - ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2230h

***

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Návrh VZN č. 4/2008 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za
komunálne odpady
Návrh VZN č. 5/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti
Návrh VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie
Návrh VZN č. 7/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie
verejného priestranstva
Návrh VZN č. 8/2008, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2003 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a úhrade za túto službu v znení VZN č. 7/2004
Návrh VZN č. 9/2008, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/1999 o sociálnej pomoci
v znení VZN č. 2/2001
Návrh rozpočtových zmien na rok 2008
Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2009 – 2011
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 Annu Mokrišovú a Evu Belákovú
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Tomáša Púryho a Miroslava Králika.
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 23. 10. 2008 bola uznesením číslo 26/2008 odložená správa
stavebnej komisie. Ing. Jurkovič nie je prítomný, správa nebude predložená. Úloha
splnená nebola.
Predsedovia jednotlivých komisií predložili návrhy na vyplatenie odmien – 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 zúčastnil obyvateľ obce pán Ďurmek, nemal
žiadnu požiadavku a ďalej pani riaditeľka ZŠ Mgr. Ingrid Príbelszká. Okrem rozpočtu
požiadala o doriešenie zriaďovacej listiny na školské zariadenie. Informovala
o vykurovaní v nájomných bytoch na základnej škole. Ďalej informovala obecné
zastupiteľstvo o svojich požiadavkách v rozpočte obce.
4. Návrh VZN č. 4/2008 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za
komunálne odpady – prečítal starosta obce. Návrh bol predložený všetkým
poslancom OZ spolu s pozvánkou. Návrh pripomienkovala poslankyňa Anna
Mokrišová, informovala aký doklad musí predložiť pri práci v zahraničí. Poslanci sa
dohodli, že smerodajný doklad pre túto výnimku je pracovná zmluva, alebo iné
potvrdenie zamestnávateľa preložené do slovenského jazyka. Čestné prehlásenie sa
neberie do úvahy. VZN č. 4/2008 poslanci schválili, 1 poslanec (Tomáš Sýkora)
nehlasoval.
5. Návrh VZN č. 5/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti - predložil starosta obce. Pripomienkovala Anna Mokrišová.
Poslanci VZN schválili, 1 poslanec (Tomáš Sýkora) nehlasoval.
6. Návrh VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za
ubytovanie - predložil starosta obce. Návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou. Hlavný kontrolór navrhol vypustiť poslednú vetu v § 5. Poslanci VZN
po úprave jednomysleľne schválili.
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7. Návrh VZN č. 7/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie
verejného priestranstava – poslanci jednomyseľne schválili bez pripomienok.
8. Návrh VZN č. 8/2008 ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2003 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a úhrade za túto službu v znení VZN č. 7/2004 – predložil
starosta obce. Poslanci VZN č. 7/2008 jednomyseľne schválili bez pripomienok
v znení ako bolo predložené.
9. Návrh VZN č. 9/2008, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/1999 o sociálnej pomoci v znení
VZN č. 2/2001 – predložil starosta obce. Návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na zasadntie OZ. Návrh pripomienkoval Marian Híreš, informoval sa
k článku 1. Ďalej návrh pripomienkoval hlavný kontrolór, navrhol doplniť vetu
v článku 1. Poslanci VZN č. 9/2008 po zapracovaní pripomienok jednomyseľne
schválili.
10. Návrh rozpočtových zmien na rok 2008 – predložil poslancom starosta obce. Návrh
bol zaslaný spolu s pozvánkou všetkým poslancom OZ. Návrh pripomienkoval hlavný
kontrolór, upozornil na niektoré zásady rozpočtu. Upozornil, že v prípade, že sa zapoja
prostriedky z rezervného fondu do rozpočtu obce, je potrebné prijať na to uznesenie
a určiť na aký účel sa môže použiť. Ďalej sa vyjadril k viazaniu rozpočtových zmien
a k niektorým prekročeným položkám rozpočtu.. K návrhu rozpočtových zmien sa
vyjadril aj predseda finančnej komisie Marian Híreš, uviedol že je potrebné
v budúcnosti príjmy nenadsadzovať, k položke špeciálne služby, ktorá je dosť vysoká,
upozornil na to, či je potrebné isť do súdnych sporov, je to potrebné do budúcnosti
zvážiť. Starosta obce dal hlasovať o schválení rozpočtových zmien. Po úprave
rozpočtu obce predstavovali príjmy 25 276 tis. Sk. a výdavky 25 276 tis. Sk. Poslanci
rozpočtové zmeny jednomyseľne schválili.
11. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2009 – 2011 – bol zaslaný poslancom
spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Podrobnejšie k návrhu rozpočtu sa vyjadril
starosta obce. Vysvetlil čo je programové rozpočtovanie. K návrhu rozpočtu obce sa
vyjadrila aj riaditeľka základnej školy, predniesla svoje požiadavky na obecný rozpočet,
požiadala, či by bolo možné v budúcnosti pre porovnateľnosť podrobnejšie rozpísať
výdavky na ŠJ, MŠ a ŠKD. Z vlastných príjmov navrhla riešiť napríklad usporiadanie
pozemkov pod základnou školou, aby bolo možné požadovať projekty z eurofondov.
K usporiadaniu pozemkov pod základnou školou sa vyjadril starosta obce, uviedol, že
podané návrhy na zápis budov sa vrátili, taktiež informoval k usporiadaniu pozemkov,
uviedol, že toto môže prebehnúť len formou ROEPU, ktorý v našej obci zatiaľ
neprebehol. K návrhom pani riaditeľky sa vyjadril hlavný kontrolór, upozornil, že
požiadavka na ŠSZČ ZŠ je dosť vysoká a ešte je požiadavka na navýšenie ŠJ ZŠ. Ďalej
na požiadavky pani riaditeľky reagoval poslanec Marian Híreš, uviedol, že v návrhu
rozpočtu nevidí zatiaľ navýšenie podielových daní, či je tu zohľadnené navýšenie na
pokrytie nákladov ŠSZČ ZŠ. Hlavný kontrolór navrhol rozpočet na tomto zasadnutí
neschvaľovať, pretože nebol predložený v programovej štruktúre. Predložil v písomnej
forme stanovisko k návrhu viacročného programového rozpočtu obce Valaská Belá na
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roky 2009-2011. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce poslanci vzali na
vedomie.
12. Rôzne a diskusia:
12.1. Jozef Kopilec, Valaská Belá 98 – žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty – poslanci
vzali na vedomie s tým, že táto bude zaradená do požiadaviek na výstavbu a opravu
miestnych komunikácií na rok 2009.
12.2.Jarmila Kopčanová, Valaská Belá 397 – žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme
nebytových priestorov – poslanci jednomyseľne schválili predĺženie nájomnje zmluvy
do 31. 12. 2009.
12.3.MUDr. Dušan Juríček – žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov
– poslanci jednomyseľne schválili predĺženie nájomnje zmluvy do 31. 12. 2009.
12.4.MUDr. Alena Karasová - žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov
– poslanci jednomyseľne schválili predĺženie nájomnje zmluvy do 31. 12. 2009.
12.5.Ing. Pavol Kupka, Valaská Belá 91 – upozornenie adresované obecnému
zastupiteľstvu ohľadom vysporiadania prístupovej komunikácie – poslanci vzali na
vedomie.
12.6.Základná škola vo Valaskej Belej – návrh na vyradenie nepotrebného majetku –
poslanci jednomyseľne schválili.
12.7.Návrh plánu kontrolnej činnosti – predložil hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett –
poslanci návrh jednomyseľne schválili.
12.8.Návrh na odpustenie pohľadávok na dani z nehnuteľnosti za rok 2008 – poslanci
jednomyseľne schválili
12.9.Návrh na zápis do kroniky obce rok 2004 – poslanci jednomyseľne zápis schválili bez
pripomienok.
12.10. Starosta obce inforoval poslancov o podaní žiadosti o nenávratný príspevok
a spolufinancovanie realizácie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie
obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce Valaská Belá“ vo výške 5%
celkových nákladov, t. j. 1 358 072,- Sk z vlastných zdrojov - poslanci jednomyseľne
schválili podanie žiadosti.
12.11. Starosta obce infomroval o konaní snemu ZMO Horenej Nitry, ktorý sa konal
4. 12. 2008 v Bojniciach. Poslanci informácie vzali na vedomie.

12.12. Diskusia:
Ø Poslankyňa Anna Mokrišová informovala sa k výrubu stromov na cintoríne
13. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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U Z N E S E N I E č. 28/2008

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 11. decembra 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 a o znení jeho upozornenia adresovaného OZ
3. Žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty Jozefa Kopilca, Valaská Belá 98 s tým, že
túto požiadavku zaradí do požiadaviek na výstavbu a opravu MK na rok 2009
4. Informáciu starostu obce o rokovaní II. snemu ZMO HN v roku 2008 konaného dňa
4.12.2008 v Bojniciach
5. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2009 – 2011
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtových zmien na rok 2008.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Valaská Belá na roky
2009 – 2011.

B. s c h v a ľ u j e :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VZN č. 4/2008 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady.
VZN č. 5/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti.
VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie.
VZN č. 7/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného
priestranstva.
VZN č. 8/2008, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a úhrade za túto službu v znení VZN č. 7/2004.
VZN č. 9/2008, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/1999 o sociálnej pomoci v znení VZN
číslo 2/2001.
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2009 hlavného kontrolóra obce Valaská Belá.
Vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného drobného majetku obce v správe Základnej
školy Valaská Belá podľa predložených zoznamov a rozhodnutia vedenia školy
v celkovej sume 30.862,77 Sk.
Zápis do obecnej kroniky – rok 2004.
Odpustenie pohľadávok na dani z nehnuteľností za rok 2008 vo výške pre jednotlivca
do 25,- Sk, celková výška týchto pohľadávok podľa priloženého zoznamu je 321,- Sk.
Zmenu rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2008 podľa prílohy na jednotlivých
položkách: prímy po rozpočtovej zmene celkom: 25 276 000,- Sk a výdavky po
rozpočtovej zmene celkom 25 276 000,- Sk.
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie realizácie
projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov
v obecných budovách obce Valaská Belá“ vo výške 5 % celkových nákladov, t. j.
1.358.072,- Sk z vlastných zdrojov.
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13. Predĺženie doby nájmu uzatvoreného na dobu určitú do 31. 12 .2008 pre nájomcov
nasledovne:
Jarmila Kopčanová, Valaská Belá č. 397 na dobu určitú do 31. 12. 2009
MUDr. Dušan Juríček, Čavoj 293 na dobu určitú do 31. 12. 2009
MUDr. Alena Karasová, Pruské 88 na dobu určitú do 31. 12. 2009
Viera Heisárová, Ľ. Štúra 373/6 Ilava na dobu určitú do 31. 12. 2009

Vo Valaskej Belej dňa 29. 12. 2008
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Anna Mokrišová

a
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Eva Beláková

