Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 26. marca 2009
------------------------------------------------------------------------------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 Tomáš Púry – ospravedlnení

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2000 h

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

***

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
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 Miroslava Králika a Mariana Híreša.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mgr. Bibianu Pružincovú a Martu Furkovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.
2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Uznesením č. 32/2009 zo dňa 5. 3. 2009 z mimoriadneho zasadnutia obecného

zastupiteľstva poslanci obecného zastupiteľstva odporučili 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.
Starosta obce podal ústne správu o priebehu pojednávania, ktoré sa konalo 9. 3. 2009
na Okresnom súde v Prievidzi. Súdne pojednávanie bolo odročené na 22. 4. 2009.
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 občania.
4.

Rôzne a diskusia:

4.1. Ján Poživenec, Valaská Belá 406 – žiadosť o usporiadanie pozemkov pod miestnou
komunikáciou. Poslanci súhlasili s usporiadaním pozemkov po zameraní hranice
asfaltovej komunikácie úpravou v geometrickom pláne č. 457/2008. Poslanci ďalej
odporučili starostovi obce rokovať so ŠL Prievidza o usporiadaní MK k lesníckym
bytovkám. Poslanci jednomyseľne súhlasili.
4.2. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín – sťažnosť Ing. Pavla Kupku, Valaská Belá 91
– prečítal obecnému zastupiteľstvu starosta obce. K sťažnosti sa vyjadril hlavný
kontrolór obce Valaská Belá Ing. Jozef Krett. Oboznámil poslancov o zákone
o sťažnostiach, navrhol zriadiť komisiu na prešetrenie sťažnosti Ing. Pavla Kupku.
Poslanci v zmysle zákona 152/1998 Z. z. o sťažnostiach § 11 ods. 2 zriadili komisiu na
prešetrenie sťažnosti v zložení: poslanci OZ, ktorá bude túto sťažnosť prešetrovať.
4.3. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o rokovaní I. Snemu ZMO HN, ktoré
sa konalo 12. 3. 2009 v Nedožeroch – Brezanoch a o balíčku opatrení, súvisiacich
s riešením hospodárskej krízy a rozvojom miest a obcí.
4.4. Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o valnom zhromaždení
Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov a o valnom zhromaždení MAS
Magura – Strážov, ktoré sa konalo v Nitrianskom Rudno dňa 18. 3. 2009.
4.5. Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výsledkoch voľby
prezidenta SR v obci Valaská Belá a mieste a čase konania II. kola prezidentských
volieb v obci Valaská Belá.
4.6. Starosta obce informoval poslancov, že sa mu ukončil paušál 120 a prešiel na 150.
Poslanci s prechodom na paušál 150 jednomyseľne súhlasili.
4.7. Poslanci navrhli odmenu starostovi obce za I. štvrťrok 2009 – poslanci schválili
vyplatenie odmeny vo výške 6 % súčtu platov za toto obdobie. 6 poslancov hlasovalo
za, 1 sa zdržal hlasovania (Marta Furková).
4.8. Diskusia:
Ø poslankyňa Marta Furková sa informovala o dlžnej platbe od Jany Januškovej
Ø poslankyňa Mgr. Bibiana Pružincová sa informoval o možnosti zriadenia parku pred
budovou zdravotného strediska
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Ø poslanec Marian Híreš pripomenul, že základnej škole boli poukázané financie na
školské stredisko záujmovej činnosti, pretože štvrťrok je ukončený, informoval sa čo
ďalej, či budú financie poukázané, alebo nie. Ďalej požiadal o informácie, týkajúce sa
nadčasov a vykurovania v obecných budovách, požiadal o ich predloženie na budúcom
zasadnutí OZ, ďalej požiadal o informácie, týkajúce sa nadčasov, vyplatených
zamestnancom obecného úradu.
Ø poslankyňa Anna Mokrišová navrhla vyhlásiť v miestnom rozhlase, aby si občania
upravili okolie pred rodinnými domami
Ø poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
5. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 33/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 26. marca 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. Informáciu starostu obce o súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 9. 3. 2009 na
Okresnom súde v Prievidzi pod spis. zn. 16C/50/1999 o zaplatenie 179 397,- Sk
s prísl. proti odporcovi Jednota SD Prievidza.
3. Informáciu starostu obce z rokovania I. Snemu ZMO HN, ktoré sa uskutočnilo
dňa 12. 3. 2009 v Nedožeroch – Brezanoch a balíčku opatrení súvisiacich s riešením
hospodárskej krízy a rozvojom miest a obcí.
4. Informáciu starostu obce z valného zhromaždenia Regionálneho združenia obcí
Magura - Strážov a valného zhromaždenia MAS Magura – Strážov, ktoré sa konalo
v Nitrianskom Rudne dňa 18. 3. 2009.
5. Informáciu starostu obce o výsledkoch voľby prezidenta SR v obci Valaská Belá
a mieste a čase konania II. kola prezidentských volieb v obci Valaská Belá

B. s c h v a ľ u j e :
1. Vyplatenie odmeny starostovi obce za obdobie január – marec 2009 vo výške 6 % súčtu
platov za toto obdobie.

C. s ú h l a s í :
1. So zvýšením paušálu na mobilný telefón zo 120 na 150 minút pre starostu obce.
2. S usporiadaním pozemkov pod miestnou komunikáciou po zameraní hranice asfaltovej
komunikácie úpravou v geometrickom pláne číslo 457/2008.
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D. z r i a ď u j e :
1. V súlade so zákonom 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, § 11, ods. 2 na prešetrenie
sťažnosti Ing. Pavla Kupku, Valaská Belá 91 komisiu v zložení: Eva Beláková, Marta
Furková, Marian Híreš, Ing. Pavol Jurkovič, Miroslav Králik, Anna Mokrišová, Mgr.
Bibiana Pružincová, Tomáš Púry a Tomáš Sýkora, ktorá bude túto sťažnosť
prešetrovať.

E. odporúča:
1. Starostovi obce rokovať so Štátnymi lesmi, Prievidza o usporiadaní miestnej
komunikácie k lesníckym bytovkám

Vo Valaskej Belej dňa 31. 3. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Miroslav Králik

a
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Marian Híreš

