Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 21. mája 2009
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Elena Kopčanová – riaditeľka MKS
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Pavol Jurkovič a Tomáš Púry – ospravedlnení

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2100 h

Program:

***

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Návrh VZN Obce Valaská Belá č. 1/2009, ktorým sa upravujú podmienky
poskytovania sociálnych služieb
5. Rôzne a diskusia
6. 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 Mgr. Bibianu
Pružincovú.

Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mariana Híreša 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. 34/2009 bolo odporučené starostovi obce dať vypracovať projektovú
dokumentáciu vrátane rozpočtu na vybudovanie samostatného vchodu do bývalej
reštaurácie Belanka so zahrnutím vybúrania terasy. Projektová dokumentácia bola
zadaná.
Ďalej bola odložená žiadosť Petra Korenačku, Valaská Belá 108 o poskytnutie
betónových rúr na odvodnenie pozemku, ktorú mala preveriť stavebná komisia.
Pretože predseda komisie výstavby a územného plánovania Ing. Pavol Jurkovič nebol
prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva, úloha naďalej trvá. Tak isto trvá
úloha, týkajúca sa predloženia súpisu a návrhu opráv miestnych komunikácii od
stavebnej komisie.
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.

Návrh VZN Obce Valaská Belá č. 1/2009, ktorým sa upravujú podmienky
poskytovania sociálnych služieb – bol zaslaný všetkým poslancom písomne spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Návrh pripomienkovali poslanci Anna Mokrišová a
Marian Híreš. Poslanci VZN Obce Valaská Belá č. 1/2009 jednomyseľne schválili.

5.

Rôzne a diskusia:

5.1. Viliam Kodaj a manž. Marta, Valaská Belá 89 – žiadosť o usporiadanie pozemku
parcela číslo. 18633/5 o výmere 38 m2 (novovytvorená parcela podľa GP č. 65/2000,
vyhotoveného Ing Danielou Tomovou, Veľké Uherce č. 258) – poslanci schválili
odpredaj Viliamovi Kodajovi a manž. Marte Kodajovej, Valaská Belá 89 za cenu
1 €/m2 s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
1 poslanec sa zdržal hlasovania (Marian Híreš). Zároveň poslanci zrušili uznesenie
č.24/2000 z 30. 8. 2000 v časti schvaľuje odpredaj pozemku parcela číslo 18633/5.
5.2. Erika Lukáňová, Valaská Belá 460 – žiadosť o finančný príspevok na plavecký výcvik
pre žiakov 2. a 3. ročníka Základnej školy vo Valaskej Belej – poslanci jednomyseľne
schválili finančný príspevok vo výške 217,-€ na úhradu nákladov na plavecký výcvik.
5.3. Viera Heisarová, Ľ. Štúra 373/6, Ilava – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy –
poslanci jednomyseľne súhlasili s ukončením nájmu k 31. 5. 2009.
5.4. Lenka Peťovská, Valaská Belá 1230 – žiadosť o prenájom priestorov v budove
Zdravotného strediska vo Valaskej Belej pre účely PSS – poslanci jednomyseľne
schválili prenájom priestorov od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2009.
5.5. Anna Matlová, Valaská Belá 242 – žiadosť o prenájom garáže pri ZŠ (podlahová
plocha o výmere 14,5 m2) – poslanci schválili za cenu 10,- €/m2 a rok, 1 poslanec
nehlasoval (Anna Mokrišová). Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1. 6. 2009 do 31.
12. 2009.
5.6. Mgr. Vladimír Toček, Diviacka Nová Ves 137 – žiadosť o prenájom garáže pri ZŠ –
za prenájom hlasovalo 0 poslancov, 6 poslancov hlasovalo proti, 1 poslanec nehlasoval
(Anna Mokrišová).
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5.7. Elena Kopčanová – riaditeľka MKS vo Valaskej Belej informovala poslancov
o návrhu programu osláv 685. výročia prvej písomnej zmienky o Valaskej Belej. Návrh
doplnil starosta obce, oboznámil poslancov s plánom osláv 100-ho výročia založenia
DHZ Valaská Belá.
5.8. Starosta obce informoval poslancov o súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo
dňa 6. 5. 2009 na Okresnom súde v Prievidzi po spis. z. 16C/50/1999 o zaplatenie
179 397,- Sk s prísl. proti odporcovi Jednota SD Prievidza, o ukončení dokazovania
a o určenom termíne na vyhlásenie rozsudku na 25. 5. 2009.
5.9. Starosta obce informoval poslancov o doručenom predvolaní na súdne pojednávanie,
ktoré bude dňa 25. 5. 2009 na Okresnom súde v Prievidzi pod spis. zn. 5C/108/2008
o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy
navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej.
5.10.Starosta obce informoval poslancov o priebehu výberového konania na obsadenie
funkcie riaditeľa Základnej školy vo Valaskej Belej.
5.11. Starosta obce informoval poslancov o čase a mieste a konania volieb do Európskeho
parlamentu v obci Valaská Belá.
5.12.Starosta obce informoval poslancov o ponuke na výsadbu okrasných rastlín a drevín
v areáli Zdravotného strediska vo Valaskej Belej.
5.13.Starosta obce informoval poslancov o poklese príjmovej časti rozpočtu obce z dôvodu
menšieho príjmu podielových daní.
5.14.Poslanci navrhli rozpočtovú zmenu vo výške 1660,- € znížiť na položke transfer
pre TJ
5.15.Diskusia:
Ø poslankyňa Marta Furková sa informovala o priestoroch v budove zdravotného
strediska po ukončení nájmu RZP
Ø poslanec Marian Híreš sa informoval či boli zo strany obce podniknuté kroky, aby
rýchla zdravotná služba zostala vo Valaskej Belej, podotkol, že bolo potrebné zaslať
žiadosť o zachovanie RZP Ministerstvu zdravotníctva do Bratislavy
Ø poslankyňa Anna Mokrišová sa informovala k čisteniu potokov po obci
Ø poslanec Marian Híreš sa informoval o finančných prostriedkoch na školské stredisko
záujmovej činnosti, ďalej sa informoval o návrhu na úpravu terasy, pripomenul, že je
potrebné prehodnotiť rozpočet obce z dôvodu znižovania podielových daní, ďalej sa
vyjadril k nadčasovým hodinám na vykurovanie, ktoré žiadal predložiť na zasadnutie
OZ, uviedol, že mzdy kuričov boli za minulé obdobia neúmerne vysoké, navrhol
preveriť hlavným kontrolórom zaradenie manuálnych pracovníkov a ich
odmeňovanie, taktiež sa informoval k platobnému rozkazu Jany Januškovej,
informoval sa aj k nákupu kosačky pre TJ
Ø hlavný kontrolór uviedol, že je potrebné vytvoriť smernicu na verejné obstarávanie
Ø poslankyňa Mgr. Bibiana Pružincová navrhla o nákup kosačky ponížiť dotáciu na TJ

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. 35/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 21. mája 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 konaného dňa 6.5.2009 na Okresnom
súde v Prievidzi po spis. z. 16C/50/1999 o zaplatenie 179 397,- Sk s prísl. proti
odporcovi Jednota SD Prievidza, o ukončení dokazovania a o určenom termíne na
vyhlásenie rozsudku na 25.5.2009.
3. Informáciu starostu obce o doručenom predvolaní na súdne pojednávanie dňa
25.5.2009 na Okresnom súde v Prievidzi pod spis. z. 5C/108/2008 o neplatnosť
skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy navrhovateľky Ing. Zdenky
Hlivovej.
4. Informáciu riaditeľky MKS o príprave osláv 685. výročia obce v dňoch 4. a 5.7.2009.
5. Informáciu starostu obce o priebehu výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy vo Valaskej Belej.
6. Informáciu starostu obce o čase a mieste a konania volieb do Európskeho parlamentu
v obci Valaská Belá.
7. Informáciu starostu obce o ponuke na výsadbu okrasných rastlín a drevín v areáli
Zdravotného strediska vo Valaskej Belej.

B. s c h v a ľ u j e :
1. VZN č. 1/2009, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb.
2. Predaj pozemku parc. č. 18633/5 o výmere 38 m2 (novovytvorená parcela podľa
GP číslo 65/2000, vyhotovený Ing Danielou Tomovou, Veľké Uherce č. 258)
Viliamovi Kodajovi a manželke Marte Kodajovej, rodenej Hogenovej, bytom Valaská
Belá 89 za cenu 1 €/m2 s tým, že si kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti.
3. Finančný príspevok pre žiakov 2. a 3. ročníka Základnej školy vo Valaskej Belej vo
výške 217,- € na úhradu nákladov na plavecký výcvik.
4. Prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska na prevádzkovanie
kancelárie Prvej stavebnej sporiteľne Lenke Peťovskej, bytom Valaská Belá ,
Matušíková 1230, IČO: 44190735, výška nájmu je 20,- €/m2/rok, paušálny poplatok za
elektriku a vodu 10,-€/mesiac, za dodávku tepla bude platba stanovená rozúčtovaním
skutočných nákladov na vykurovanie pomerom k vykurovanej prenajatej ploche.
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2009.
5. Prenájom garáže v areáli základnej školy na parcele číslo 322/4 (podlahová plocha
o výmere 14,5 m2) Anne Matlovej, Valaská Belá 242 za cenu nájmu 10 €/m2/rok s tým,
že garáž nie je vybavená prívodom elektriny a vody. Nájom sa uzatvára na dobu určitú
od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2009.
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6. Rozpočtovú zmenu v kapitole TJ – transfer – 642001 zníženie o 1660,- €.

C. z a m i e t a :
1. Žiadosť o prenájom garáže v areáli Základnej školy vo Valaskej Belej pre Mgr.
Vladimíra Točeka, trvalo bytom Diviacka Nová Ves 137.

D. s ú h l a s í :
1. S ukončením prenájmu v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej na kanceláriu
Prvej stavebnej sporiteľne s Vierou Heisárovou, bytom Ilava, Ľ. Štúra 373/6 (Zmluva
číslo A/2008/315) dohodou k 31. 5. 2009.

E. r u š í :
1. Uznesenie OZ č. 24/2000 z 30. 8. 2000 v časti schvaľuje odpredaj pozemku parcela
číslo 18633/5.

Vo Valaskej Belej dňa 25. 5. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Miroslav Králik

a
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Mgr. Bibiana Pružincová

