Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 22. januára 2009

______________________________________________________________________
Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2100 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
Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2009
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, zaželal im do nového roku 2009 veľa zdravia
a správnych rozhodnutí, oboznámil ich s programom, ktorý poslanci jednomyseľne
schválili bez zmien a doplnkov.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Mariana Híreša a Tomáša Púryho.
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. 26/2008 z 23. 10. 2008 bola odložená správa komisie výstavby
a územného plánovania, predseda správu nepodal.
3. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa nezúčastnili žiadni občania.

4. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2009
– poslanci jednomyseľne schválili podľa predloženého návrhu.
5. Rôzne a diskusia:
5.1.
Alexander Drienik a spol. Valaská Belá – žiadosť o opravu cesty do Dutých v časti
obce Studenec. Poslanci žiadosť vzali na vedomie s tým, že bude zaradená do požiadaviek
opráv na rok 2009.
5.2.
Občianske združenie – Rodičovské združenie pri ZŠ vo Valaskej Belej – žiadosť
o príspevok na lyžiarsky výcvik – poslanci schválili finančný príspevok vo výške 168 €,
ktoré budú použité na čiastočnú úhradu dopravy na lyžiarky výcvik do Čičmian.
5.3.
Jozef Mihál a manželka Simona, Valaská Belá 292 – žiadosť o zmenu územného
plánu za účelom výstavby rodinného domu na parcele 765 a 766 – poslanci jednomyseľne
schválili.
5.4.
Základná škola vo Valaskej Belej – pripomienky k návrhu rozpočtu – ŠJ, ŠSZČ pri
ZŠ vo Valaskej Belej – starosta obce prečítal pripomienky pani riaditeľky Mgr. Príbelszkej,
oboznámil poslancov s prílohami pripomienok pani riaditeľky. Medzi poslancami prebehla
rozprava. Záverom pripomienky pani riaditeľky k návrhu rozpočtu vzali na vedomie.
5.5.
Nájomná zmluva – starosta obce dal hlasovať za nájomný vzťah s Lesy SR, za
hlasovalo 0, proti uzavretiu nájomnej zmluvy 6, zdržali sa hlasovania Ing. Jurkovič,
Mokrišová, Púry. Poslanci neodporučili podpísať prenájom nájomnej zmluvy na prenájom
spoluvlastníckeho podielu.
5.6.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o súdnom pojednávaní proti
odporcovi Vladimírovi Točekovi o zaplatenie 47 517,- Sk s prísl., spis. Zn. 9C/209/2007,
ktoré sa konalo dňa 15. 1. 2009 na Okresnom súde v Prievidzi. Poslanci informáciu vzali na
vedomie.
5.7.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o o vydanom platobnom rozkaze
proti odporcovi Jane Januškovej, Valaská Belá 390 o zaplatenie 4 841,- Eur s prísl. spis.
značka 17Ro/157/2008-27. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5.8.
Starosta obce informoval o predvolaní na súdne pojednávanie ohľadom Róberta
Badinku – uznesení o stanovení opatrovníka a odvolaní sa voči nemu. Poslanci informáciu
vzali na vedomie.
5.9.
Starosta obce informoval o telefonickom rozhovore a návrhoch Ing. Pavla Kupku
k usporiadaniu pozemku pod miestnou komunikáciou. Poslanci informáciu vzali na
vedomie.
5.10. Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o sťažnosti Evy
Gondovej a ďalej o situácii pani Anny Mikasovej. Poslanci informácie vzali na vedomie.
5.11.

Diskusia:

Ø Poslankyňa Marta Furková pripomenula opílenie stromov – prečnievajúce konáre do
cesty smerom do Tantošov, ďalej oboznámila o zlom stave nákladného vozidiel LIAZ
a KUKA vozu
Ø Mgr. Bibiána Pružincová navrhla kontroly požívania alkoholických nápojov
mladistvých v nočných reštauračných zariadeniach
Ø Marian Híreš sa informoval o voľných priestoroch v bývalej reštaurácii Belanka,
navrhol do týchto priestorov umiestniť miestnu ľudovú knižnicu
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6.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 30/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 22. januára 2009
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. Žiadosť Alexandra Drienika a spol. bytom Valaská Belá 1376 o opravu cesty do lazu
Dutý v časti obce Studenec s tým, že túto požiadavku zaradí do požiadaviek na
výstavbu a opravu miestnych komunikácií na rok 2009.
3. Pripomienky k návrhu rozpočtu riaditeľky ZŠ Valaská Belá s tým, že sa prepočtom
a nárokmi na jednotlivé strediská ZŠ bude obecné zastupiteľstvo zaoberať po doručení
avíza o poukázaní platby výnosu dane obci.
4. Informáciu starostu obce o súdnom pojednávaní proti odporcovi Vladimírovi Točekovi
o zaplatenie 47 517,- Sk s prísl., spis. zn. 9C/209/2007, ktoré sa konalo dňa 15. 1. 2009
na Okresnom súde v Prievidzi.
5. Informáciu starostu obce o vydanom platobnom rozkaze proti odporcovi
Jane Januškovej, Valaská Belá 390 o zaplatenie 4 841,- eur s prísl. spis. značka
17Ro/157/2008-27.
6. Informáciu starostu obce o stanovení opatrovníka a predvolaní na súdne pojednávanie,
týkajúce sa Róberta Badinku.
7. Informáciu o telefonickom rozhovore a návrhoch Ing. Pavla Kupku k usporiadaniu
pozemku pod miestnou komunikáciou.
8. Informáciu starostu obce o sťažnosti Evy Gondovej a ďalej o situácii pani Anny
Mikasovej.

B. n e o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce podpísať nájomnú zmluvu s Lesmi SR, OZ Prievidza o prenájme
spoluvlastníckeho podielu obecných lesných pozemkov.

C. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce dať vypracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu na vyriešenie
samostatného vstupu do priestorov jedálne bývalej reštaurácie Belanka, vrátene
vybúrania jestvujúcej terasy.

D. s c h v a ľ u j e :
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1. Finančný príspevok pre žiakov 7. ročníka Základnej školy vo Valaskej Belej vo výške
168,- €, ktoré budú použité na čiastočnú úhradu dopravy na lyžiarsky výcvik do
Čičmian.
2. Plán zasadnutí OZ a OR na rok 2009.
3. Zmenu územného plánu obce Valaská Belá pre výstavbu rodinného domu na parcele
číslo 765 a 766, k. ú. Valaská Belá pre Jozefa Mihála a manž. Simonu, Valaská Belá 292.

Vo Valaskej Belej dňa 29. 1. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
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Tomáš Púry

