Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 5. júna 2009
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
JUDr. Ivan Kudla – právny zástupca obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný:
Miroslav Králik – ospravedlnený

Mimoriadne zasadnutie trvalo od 1615 h do 1830 h

Program:

***

1. Otvorenie
2. Rozsudok Okresného súdu v Prievidzi v súdnom pojednávaní proti odporcovi Jednota
SD Prievidza spisová značka 16C/50/1999
3. Súdne pojednávanie o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhrada
mzdy navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej spisová značka 5C/108/2008
4. 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, informoval
poslancov z akého dôvodu bolo zvolané mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Poslanci program zasadnutia jednomyseľne schválili bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Ing. Pavla Jurkoviča a Martu Furkovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mgr. Bibianu Pružincovú a Annu
Mokrišovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Rozsudok Okresného súdu v Prievidzi v súdnom pojednávaní proti odporcovi
Jednota SD Prievidza spisová značka 16C/50/1999 – so znením rozsudku
poslancov oboznámil starosta obce. S priebehom jednotlivých pojednávaní oboznámil
poslancov právny zástupca obce JUDr. Ivan Kudla. Poslanci hlasovali za podanie
opravného prostriedku voči tomuto rozsudku. Za hlasoval 1 poslanec Ing. Pavol
Jurkovič, proti hlasovalo 7 poslancov. Informácie starostu obce a JUDr. Kudlu
o rozsudku poslanci vzali na vedomie.
3. Súdne pojednávanie o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
a náhrada mzdy navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej spisová značka
5C/108/2008 – s pojednávaním na Okresnom súde v Prievidzi oboznámil poslancov
starosta obce a právny zástupca JUDr. Ivan Kudla. Poslanci informácie vzali na
vedomie.
3.1. Diskusia:
Ø Poslanci diskutovali o súdnych sporoch, ktoré
mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

boli programom rokovania

4. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 36/2009

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 5. júna 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. Informáciu starostu obce a právneho zástupcu obce JUDr. Ivana Kudlu o rozsudku
v mene SR Okresného súdu Prievidza pod spis. značkou 16C/50/1999 o zaplatenie
179 397,- Sk s prísl. proti odporcovi Jednota SD Prievidza, vyhláseného
dňa 25. 5. 2009.
2. Informáciu starostu obce a právneho zástupcu obce JUDr. Ivana Kudlu o súdnom
pojednávaní konaného dňa 25. 5. 2009 na Okresnom súde v Prievidzi pod spis.
značkou 5C/108/2008 o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
a náhradu mzdy navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej.
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B. z a m i e t a :
1. Podať opravný prostriedok proti rozsudku v mene SR Okresného súdu v Prievidzi
spisová značka 16C/50/1999 o zaplatenie 179 397,- Sk s prísl. proti odporcovi Jednota
SD Prievidza.

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

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Jurkovič

a
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Marta Furková

