Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 19. februára 2009
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Elena Kopčonová – riaditeľka MKS
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Mgr. Bibiana Pružincová a Marta Furková – ospravedlnené

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
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá, MKS a TJ za rok 2008
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 bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Tomáša Sýkoru a Evu Belákovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Miroslava Králika a Annu Mokrišovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Uznesením č. 30/2009 z 22. 1. 2009 bolo odporučené starostovi obce dať vypracovať
zjednodušenú projektovú dokumentáciu na vyriešenie samostatného vstupu do
priestorov jedálne bývalej reštaurácie Belanka, vrátane vybúrania jestvujúcej terasy –
starosta obce informoval poslancov, že projektovú dokumentáciu zadal na
vypracovanie projektantovi Miroslavovi Mendelovi. Po vypracovaní bude predložená
poslancom.
Uznesením číslo 26/2008 z 23. 10. 2008 bola odložená správa o činnosti komisie
výstavby a územného plánovania. Správa bude predložená v bode 5.
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
4. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2008 – jednotlivo po položkách
rozpočtu obce zdôvodnil starosta obce. Plnenie rozpočtu pripomienkovala poslankyňa
Anna Mokrišová a Marian Híreš. Poslanci správu o plnení rozpočtu obce vzali na
vedomie, správa je prílohou originálu tejto zápisnice.
Plnenie rozpočtu MKS Valaská Belá za rok 2008 – správu o plnení rozpočtu
a správu o činnosti MKS predložila riaditeľka MKS pani Elena Kopčanová. Správu
pripomienkovala poslankyňa Anna Mokrišová a poslanec Marian Híreš. Správa je
súčasťou originálu tejto zápisnice, poslanci ju vzali na vedomie.
Plnenie rozpočtu TJ Štart Krištáľ Valaská Belá – predložil písomne predseda TJ
Marek Nemček. Správu prečítal starosta obce. Správu TJ pripomienkoval Ing. Pavol
Jurkovič a hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett. Navrhol zaregistrovať TJ ako občianske
združenie, aby jej mohli byť poukazované 2 % dane. Správa je prílohou originálu tejto
zápisnice, poslanci ju vzali na vedomie.

5.

Rôzne a diskusia:

5.1. Hlavný kontrolór Ing Jozef Krett predložil správu o výsledku následnej finančnej
kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce za rok
2006 a 2007 z hľadiska jej správnosti a úplnosti so zameraním na rok 2007. Správa je
súčasťou originálu tejto zápisnice, poslanci ju vzali na vedomie.
5.2. Hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett predložil správu o výsledku následnej finančnej
kontroly dodržiavania ustanovení Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice, poslanci ju vzali na
vedomie.
5.3. Hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett predložil správu o kontrolnej činnosti vykonanej
v obci Valaská Belá v roku 2008 –. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice,
poslanci ju vzali na vedomie.
5.4. Ing. Pavol Jurkovič - predseda komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia predložil správu o činnosti stavebnej komisie za rok 2008. Správa je
súčasťou originálu tejto zápisnice, poslanci ju vzali na vedomie.
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5.5. Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ vo Valaskej Belej - žiadosť
o zmenu účelu použitia finančného príspevku - poslanci jednomyseľne schválili bez
pripomienok.
5.6. Ing. Pavel Kupka, Valaská Belá 91 – upozornenie – prečítal obecnému zastupiteľstvu
starosta obce. Medzi poslancami prebehla rozprava, poslanci upozornenie Ing. Kupku
vzali na vedomie.
5.7. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o súdnom pojednávaní, ktoré sa
konalo dňa 26. 1. 2009 na Okresnom súde v Prievidzi pod spis. zn. 16C/50/1999
o zaplatenie 179 397,- Sk s prísl. proti odporcovi Jednota SD Prievidza a možnosti
ukončenia sporu dohodou. Poslanci informácie o súdnom pojednávaní vzali na
vedomie. Navrhli prerokovať navrhovanú výšku dohodnutej sumy s právnym
zástupcom obce v zmysle rozpravy medzi poslancami. V prípade potreby zvolať
mimoriadne zasadnutie OZ.
5.8. Starosta obce podal informácie o rokovaní Rady štatutárnych zástupcov Spoločného
úradu v Novákoch, ktoré sa konalo dňa 20. 2. 2009 k problematike zákona
o sociálnych službách. Informácie poslanci vzali na vedomie.
5.9. Starosta obce informoval poslancov o čase a mieste konania voľby prezidenta
Slovenskej republiky a o zriadených volebných okrskoch v obci Valaská Belá. Poslanci
informáciu vzali na vedomie.
5.10.Starosta obce informoval o prijatom Memorande o spolupráci pri riešení dopadov
finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi Vládou Slovenskej
republiky a Združením miest a obcí Slovenska. Informáciu starostu obce poslanci vzali
na vedomie.
5.11. Starosta obce predložil poslancom v písomnej forme spolu s pozvánkou na zasadnutie
OZ prehľad vybraných ukazovateľov na roky 2005 až 2009.Poslanci prehľad vzali na
vedomie.
5.12.Diskusia:
Ø poslanci 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. 31/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 19. februára 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. Správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia za
rok 2008.
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3. Správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá, MKS a TJ za rok 2008.
4. Upozornenie Ing. Pavla Kupku, Valaská Belá 91, týkajúce sa vysporiadania pozemku
pod miestnou komunikáciou.
5. Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly vykonania inventarizácie majetku
a záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov obce za rok 2006 a 2007 z hľadiska jej
správnosti a úplnosti so zameraním na rok 2007.
6. Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly dodržiavania ustanovení Zákona
NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
7. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti vykonanej v obci Valaská Belá
v roku 2008.
8. Informáciu starostu obce o súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 26. 1. 2009 na
Okresnom súde v Prievidzi pod spis. zn. 16C/50/1999 o zaplatenie 179 397,- Sk
s prísl. proti odporcovi Jednota SD Prievidza a možnosti ukončenia sporu dohodou.
9. Informáciu starostu obce o rokovaní Rady štatutárnych zástupcov Spoločného úradu
v Novákoch dňa 20. 2. 2009 k problematike zákona o sociálnych službách.
10. Informáciu starostu obce o čase a mieste konania voľby prezidenta SR a o zriadených
volebných okrskoch v obci Valaská Belá.
11. Informáciu starostu obce o prijatom Memorande o spolupráci pri riešení dopadov
finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi Vládou Slovenskej
republiky a Združením miest a obcí Slovenska.
12. Prehľad vybraných ukazovateľov za roky 2005 až 2009 v originálnych a prenesených
kompetenciách obce.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Zmenu účelu použitia finančného príspevku pre žiakov 7. ročníka Základnej školy vo
Valaskej Belej vo výške 168,-€, ktoré budú použité na úhradu poplatku za lyžiarske
vleky na lyžiarsky výcvik.

Vo Valaskej Belej dňa 23. 2. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Tomáš Sýkora

a
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Eva Beláková

