Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 23. apríla 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:
Marian Híreš a Tomáš Púry – ospravedlnení

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
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 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, oboznámil ich s programom, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Evu Belákovú a Ing. Pavla Jurkoviča.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Annu Mokrišovú a Tomáša Sýkoru.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Uznesením č. 30/2009 zo dňa 22. 1. 2009 bolo odporučené starostovi obce dať
vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu na vyriešenie samostatného vstupu
do priestorov jedálne bývalej reštaurácie Belanka, vrátane vybúrania jestvujúcej terasy.
Starosta obce predložil poslancom návrh predbežnej jednoduchej projektovej
dokumentácie. Poslanci odporučili starostovi obce na základe návrhu zadať
vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu na vybudovanie
samostatného vchodu do bývalej jedálne reštaurácie Belanka so zahrnutím vybúrania
terasy.
Uznesením č. 33/2009 z 26. 3. 2009 bolo odporučené starostovi obce rokovať so
Štátnymi lesmi Prievidza o usporiadaní miestnej komunikácie k lesníckym bytovkám.
Úloha bola splnená, starosta obce zaslal písomnú žiadosť o usporiadanie nehnuteľnosti
– pozemku pod miestnou komunikáciou, ktorý tvorí prístupovú cestu k pôvodným
bytovkám lesov.
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.

Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2009 – predložil starosta obce
všetkým poslancom písomne pred začatím zasadnutia OZ. Jednotlivo po položkách
zdôvodnil plnenie rozpočtu starosta obce. Uviedol, že na budúcom zasadnutí je
potrebné upraviť rozpočet o znížené príjmy zo štátneho rozpočtu. Plnenie rozpočtu
obce pripomienkoval aj hlavný kontrolór, pripomenul výročnú správu od audítora.
Ďalej pripomienkovali plnenie rozpočtu obce poslanci OZ: Anna Mokrišová –
informovala sa o vodomeroch na cintoríne a o položkách rozpočtu na náboženské
služby. Poslanci správu o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2009 vzali na vedomie.

5.

Rôzne a diskusia:

5.1. Peter Korenačka, Valaská Belá 108 – žiadosť o poskytnutie 15 ks betónových rúr za
účelom odvodnenia pozemku pod výstavbu rodinného domu. Ing. Pavol Jurkovič
navrhol žiadosť odložiť do budúceho zasadnutia OZ a preveriť stavebnou komisiu.
5.2. Ľudmila Čolláková, kpt. Jaroša 5, Pezinok – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
Poslanci jednomyseľne schválili odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 5/12
z parcely číslo 18135/1 za cenu 110,- € s tým, že kupujúci uhradí poplatky spojené
s prevodom nehnuteľnosti a doloží písomný súhlas ostatných podielových
spoluvlastníkov, že si neuplatňujú predkupné právo.
5.3. Ján Hofer, Kollárová 1306/22, Dubnica nad Váhom – žiadosť o prenájom priestorov.
Poslanci jednomyseľne schválili za podmienok uvedených v nájomnej zmluve.
5.4. Eva Gondová, Valaská Belá – žiadosť o obnovenie menších obecných služieb.
Poslanci žiadosť jednomyseľne zamietli.
Poslanci schválili prijať 5 uchádzačov a uzavrieť s nimi dohodu o podmienkach
vykonávania menších obecných služieb medzi Obcou Valaská Belá a uchádzačmi
o zamestnanie a to Vladimírom Bernátom, Annou Frankovou, Pavlom Falkovským,
Milanom Golejom a Vladimírom Hlavatým. Dohoda bude uzavretá na dobu určitú od
2. 5. 2009 do 30. 9. 2009. Aktivačná činnosť sa bude vykonávať v rozsahu 16 hodín
týždenne v obci Valaská Belá.
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5.5. Ing. Pavol Kupka, Valaská Belá 91 – ponuka ceny – starosta obce prečítal ponuku Ing.
Kupku poslancom OZ. Poslanci odkúpenie pozemku za cenu 3,32 € (100,- Sk)
jednomyseľne zamietli.
5.6. Starosta obce predložil poslancom prehľad počtu ubehnutých kilometrov v roku 2008
obecným nákladným automobilom Škoda LIAZ 706, ktorý slúži ako podklad na
schválenie kľúča na uplatnenie nákladov verejnej správy obce do nákladov činnosti
autodopravy v roku 2009, ktorá podlieha daňovému režimu a daňovému priznaniu poslanci jednomyseľne schválili kľúč pre uplatnenie pomernej časti ostatných
nákladov obce do nákladov činnosti autodopravy v roku 2009 vo výške 52 %, ktoré
podliehajú daňovým režimom pre účely daňového priznania.
5.7. Starosta obce predložil návrh sadzieb za služby poskytované obecným úradom
občanom s účinnosťou od 1. 5. 2009. Cenník za služby občanom poslanci
jednomyseľne schválili podľa predloženého návrhu.
5.8. Výnos MZ SR o RZP, podľa ktorého sa presúva RZP Valaská Belá do Nitrianskeho
Rudna. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5.9. Starosta obce informoval poslancov o súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo
dňa 1. 4. 2009 na Okresnom súde v Prievidzi pod spis. zn. 5C/208/2007 o neplatnosť
kúpnej zmluvy a prinavrátenie vlastníctva navrhovateľa Jána Iskru, Sereď a spol. proti
odporcovi Správa katastra Prievidza v I. rade a Obec Valaská Belá v II. rade
a zamietnutí žaloby. Poslanci informáciu starostu vzali na vedomie.
5.10.Starosta obce informoval poslancov o súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo
dňa 22. 4. 2009 na Okresnom súde v Prievidzi po spis. zn. 16C/50/1999 o zaplatenie
179 397,- Sk s prísl. proti odporcovi Jednota SD Prievidza a jeho odročení
na 6. 5. 2009. Poslanci informáciu starostu obce vzali na vedomie.
5.11. Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vyhlásení výberového
konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy vo Valaskej Belej. Poslanci
informáciu starostu obce vzali na vedomie.
5.12.Na základe požiadavky poslanca Mariana Híreša predložil starosta obce čerpanie
nadčasových hodín zamestnancami Obce Valaská Belá v roku 2008 a ďalej rozpis
nákladov na zamestnancov kotolní za vykurovacie obdobia rokov 2005, 2006, 2007,
2008 a 2009. Uvedené informácie pripomienkovali poslankyne Marta Furková a Anna
Mokrišová. Poslanci informácie o čerpaní nadčasových hodín a rozpis nákladov na
zamestnancov kotolní vzali na vedomie.
5.13.Starosta obce informoval poslancov o príprave osláv 685. výročia obce Valaská Belá.
K oslavám obce prebehla rozprava. Predbežný scenár sa preberie na budúcom
zasadnutí OZ.

5.14.Diskusia:
Ø poslankyňa Marta Furková informovala o priestranstve za radovou výstavbou, opäť sa
to priestranstvo znečisťuje
Ø poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
6. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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U Z N E S E N I E č. 34/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 23. apríla 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. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2009.
3. Informáciu starostu obce o súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 1. 4. 2009
na Okresnom súde v Prievidzi pod spis. zn. 5C/208/2007 o neplatnosť kúpnej zmluvy
a prinavrátenie vlastníctva navrhovateľa Jána Iskru, bytom Sereď a spol. proti
odporcovi Správa katastra Prievidza v I. rade a Obec Valaská Belá v II. rade
a zamietnutí žaloby.
4. Informáciu starostu obce o súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 22. 4. 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 jeho odročení na 6. 5. 2009.
5. Informáciu starostu obce o výnose Ministerstva zdravotníctva SR z 11. marca 2009
č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
a o rokovaní s prevádzkovateľom RZP, a. s. Trenčín o presune RZP z Valaskej Belej
do Nitrianskeho Rudna.
6. Informáciu starostu obce o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy vo Valaskej Belej.
7. Čerpanie nadčasových hodín zamestnancami Obce Valaská Belá v roku 2008 a rozpis
nákladov na zamestnancov kotolní za vykurovacie obdobia rokov 2005, 2006, 2007,
2008 a 2009.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Sadzby za služby poskytované obecným úradom občanom s účinnosťou od 1. 5. 2009:
Reprografické služby:
Čiernobiela kópia / výtlačok na laserovej tlačiarni
A4 jednostranná
0,10 €/ks
A4 obojstranná
0,15 €/ks
A3 jednostranná
0,20 €/ks
A3 obojstranná
0,25 €/ks
Výtlačok na farebnej atramentovej tlačiarni
A4 farebná
0,66 €/ks
Faxovanie:
0,66 €/strana
2. Kľúč pre uplatnenie pomernej časti ostatných nákladov obce do nákladov činnosti
autodopravy v roku 2009 vo výške 52 %, ktoré podliehajú daňovým režimom pre účely
daňového priznania.
3. Uzavrieť dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb (§ 12 ods.
4 písmeno c) zákona 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení)
medzi Obcou Valaská Belá a uchádzačmi o zamestnanie v hmotnej núdzi v počte 5
uchádzačov: Vladimír Bernát, Valaská Belá 471, Anna Franková, Valaská Belá 235,
4

Pavel Falkovský, Valaská Belá 528, Milan Golej, Valaská Belá 129 a Vladimír Hlavatý,
Valaská Belá 1000. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 2. 5. 2009 do 30. 9. 2009.
Aktivačná činnosť sa vykonáva v rozsahu 16 hodín týždenne v obci Valaská Belá.
4. Predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 5/12 z parcele číslo 18135/1 pre Ľudmilu
Čollákovú a manžela Dušana, bytom Kpt. Jaroša 5, Pezinok za cenu 110,- € s tým, že
kupujúci uhradí poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti a doloží písomný súhlas
ostatných podielových spoluvlastníkov, že si neuplatňujú predkupné právo.
5. Prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy obecného úradu na účely skladu
14,5 m2 a vchodové priestory 5,5 m2 ako navýšenie priestorov k zmluve o nájme č.
1571/2007 pre Jána Hofera, Kollárová 1306/22, Dubnica nad Váhom.

C. z a m i e t a :
1. Žiadosť Evy Gondovej, Valaská Belá 71 o obnovenie jej účasti na menších obecných
službách, ako aj jej zamestnania na dohodu o vykonaní práce.
2. Ponuku ceny za odkúpenie pozemku vo výške 3,32 € od Ing. Pavla Kupku, Valaská
Belá 91.

D. o d k l a d á :
1. Žiadosť Petra Korenačku, Valaská Belá 108 o poskytnutie betónových rúr o priemere
600 mm x 1000 mm za účelom odvodnenia pozemku do preverenia stavebnou
komisiou.

E. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce na základe návrhu dať vypracovať projektovú dokumentáciu vrátane
rozpočtu na vybudovanie samostatného vchodu do bývalej jedálne reštaurácie Belanka
so zahrnutím vybúrania terasy.

F. u k l a d á :
1. Stavebnej komisii do budúceho zasadnutia OZ predložiť súpis a návrh opráv miestnych
komunikácií, usporiadaných podľa potreby a dôležitosti opráv týchto komunikácií.
2. Stavebnej komisii do budúceho zasadnutia OZ preveriť potreby betónových rúr na
odvodnenie pozemkov v časti obce Hnevnice parcela číslo 1501/21.
Vo Valaskej Belej dňa 28. 4. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Eva Beláková

a
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Ing. Pavol Jurkovič

