Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 5. marca 2009
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomná:
Eva Beláková – ospravedlnená

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 1730 h

Program:

***

1. Otvorenie
2. Súdne pojednávanie spisová značka 16C/50/1999
3. Uznesenie, záver

***
1. Mimoriadne 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. Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané na
základe dohody poslancov na zasadnutí OZ dňa 19. 2. 2009 k súdnemu pojednávaniu
16C/50/1999 s Jednotou SD Prievidza, ktoré sa má konať 9. 3. 2009 na Okresnom
súde v Prievidzi.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Martu Furkovú a Mgr. Bibianu
Pružincovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Tomáša Púryho a Tomáša Sýkoru.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.
2. Súdne pojednávanie spisová značka 16C/50/1999 – starosta obce predložil na
rokovanie obecného zastupiteľstva prehľad o súdnych pojednávaniach, ktoré už

prebehli v súdnom spore proti odporcovi Jednota SD, Prievidza o zaplatenie
179 397,- Sk s prísl. a predpokladané finančné nároky.
Medzi poslancami prebehla dlhšia rozprava. Po rozprave poslanci odporučili starostovi
ukončiť súdny spor dohodou s tým, že Jednota SD Prievidza uhradí obci istinu
minimálne vo výške 6 041,29 € (182 000,- Sk) a ročný úrok z omeškania z tejto istiny
vo výške 14 % za obdobie od splatnosti faktúry do uhradenia istiny. V prípade
nesúhlasu odporcu Jednota SD, Prievidza s dohodou poslanci odporučili starostovi
obce a právnemu zástupcovi JUDr. Ivanovi Kudlovi pokračovať v súdnom spore
spisová značka 16C/50/1999.
S uvedeným návrhom na uznesenie poslanci súhlasili, jeden poslanec (Miroslav Králik)
nehlasoval.
3. Po vyčerpaní programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 32/2009

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 5. marca 2009
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, v platnom znení, Obecné
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce ukončiť súdny spor dohodou s tým, že Jednota SD Prievidza uhradí
obci istinu minimálne vo výške 6 041,29 € (182 000,- Sk) a ročný úrok z omeškania
z tejto istiny vo výške 14 % za obdobie od splatnosti faktúry do uhradenia istiny.
V prípade nesúhlasu odporcu Jednota SD, Prievidza s dohodou poslanci odporučili
starostovi obce a právnemu zástupcovi JUDr. Ivanovi Kudlovi pokračovať v súdnom
spore spisová značka 16C/50/1999.

Vo Valaskej Belej dňa 5. 3. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marta Furková
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Mgr. Bibiana Pružincová

