Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 18. júna 2009
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný:
Tomáš Púry – ospravedlnený

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2300 h

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

***

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2008
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 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 Annu Mokrišovú a Mgr. Bibianu
Pružincovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Ing. Pavla Jurkoviča a Evu Belákovú
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Uznesením č. 34/2009 bola odložená úloha obhliadka miestnych komunikácií. Správu
z obhliadky podal predseda komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia Ing. Pavol Jurkovič. K opravám miestnych komunikácií prebehla medzi
poslancami rozprava. Písomná správa Ing. Jurkoviča je prílohou tejto zápisnice.
Poslanci ju vzali na vedomie.
K úlohe preverenia rúr informoval predseda stavebnej komisie, že je bezpredmetná,
lebo tieto sú už zakúpené žiadateľom a položené. Žiadosť Petra Korenačku, Valaská
Belá 108 o poskytnutie betónových rúr za účelom odvodnenia pozemku poslanci
zamietli. Poslanec Marian Híreš sa zdržal hlasovania.
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 zúčastnil Pavol Mulinka. Dostavil sa na
zasadnutie za Urbárske spoločenstvo Valaská Belá kvôli žiadosti o odstúpenie od
zmluvy. Žiadosť prečítal starosta obce. Ing. Pavol Jurkovič upozornil na skutočnosť,
že odstúpenie od zmluvy nie je v takomto stave možné. Je to možné vtedy, ak zmluva
nie je zavkladovaná. Starosta obce predložil zmenu kultúry pozemku na sporné parcely,
ktoré boli predmetom predaja Oľge Kučerovej v časti obce Stanáková, ktoré zaslal
Obci Valaská Belá Pozemkový úrad v Prievidzi. Ing. Pavol Jurkovič navrhol túto vec
riešiť formou dohody po vydaní rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu
Prievidza. Žiadosť o odstúpenie od zmluvy poslanci odložili do rozhodnutia
Obvodného pozemkového úradu Prievidza o vydaní spornej parcely.
Pavol Mulinka sa ďalej informoval o prekrytí kanála pri budove urbárskeho
spoločenstva, taktiež sa informoval, čo s materiálom zo škvarového ihriska, pretože US
súrne potrebuje materiál na cesty. Ďalej pripomenul rozmiestnenie kontajnerov po obci
Valaská Belá, ktoré sú na pozemkoch urbárskeho spoločenstva.
Ďalej sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva zúčastnili Igor Michalovič s manželkou
Marcelou, ktorí požiadali obecné zastupiteľstvo o prenájom bytových priestorov na
Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej. Informácie podal starosta obce, poslanci
navrhli priestory obhliadnuť spolu so záujemcami, s čím aj oni súhlasili.
4.

Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2008 – k záverečnému účtu prečítal
starosta obce správu nezávislého audítora Ing Zuzany Šelingovej. Ďalej prečítal správu
o overení súladu (dodatok správy audítora). Starosta obce predniesol návrh na
uznesenie. Odborné stanovisko k záverečnému účtu podal hlavný kontrolór Ing. Jozef
Krett. Odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce bez výhrad.
Poslanci správy vzali na vedomie a schválili jednomyseľne záverečný účet Obce
Valaská Belá bez výhrad. Z odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce
vyplynulo, že prevod prebytku hospodárenia roka 2008 v sume 475 374,95 Sk
(15 779,55 €) by bolo správne presunúť do Rezervného fondu. Poslanci jednomyseľne
schválili presunúť spomínanú čiastku do Rezervného fondu.

5.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009 – predložil hlavný kontrolór
obce. Poslanci obecného zastupiteľstva plán kontrolnej činnosti jednomyseľne
schválili.
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6.

Rôzne a diskusia:

6.1. Peter Mazánik a manželka Ing. Katarína Mazániková, rodená Revická, Valaská Belá
236 – žiadosť o odpredaj pozemku parcela číslo 937/15 o výmere 228 m2 – poslanci
odložili do posúdenia skutočného stavu pozemku v teréne a doplnením účelu využitia
pozemku zo strany žiadateľa.
6.2. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – poslanci navrhli poskytnúť dotácie
vo výške 100 € - za poskytnutie dotácie hlasovali 4 poslanci (Mokrišová, Pružincová,
Beláková, Furková), proti hlasovali 4 poslanci (Králik, Jurkovič, Sýkora, Híreš).
Žiadosť o finančnú podporu bola zamietnutá.
6.3. S&M Slovakia, Bodrocká 2, Bratislava – oznámenie o zrušení realizácie veterných
elektrární. Poslanci oznámenie vzali na vedomie.
6.4. Ing. Pavel Kupka, Valaská Belá 91 – nesúhlas so zápisnicou a opakovaná sťažnosť na
činnosť obce – poslanci vzali na vedomie s tým, že túto postupujú zriadenej komisii na
prešetrenie sťažnosti, ktorá ju bude riešiť v zmysle zákona 152/1998 z. z v platnom
znení ako opakovanú sťažnosť.
6.5. Starosta obce informoval poslancov o doručenom upovedomení Okresného súdu
v Prievidzi o odročení súdneho pojednávania, ktoré sa malo konať 17. 6. 2009 na
17.8.2009 pod spis. zn. 5C/108/2008 o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou a náhradu mzdy navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej z dôvodu žiadosti
právneho zástupcu navrhovateľky. Poslanci informáciu starostu obce vzali na vedomie.
6.6. Starosta obce informoval poslancov o riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, ktoré sa konalo
29. 5. 2009 v Banskej Bystrici. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
6.7. Starosta obce informoval poslancov o rokovaní Rady štatutárnych zástupcov SOU
Nováky, ktoré sa konalo 15. 6. 2009 v Novákoch. Informoval aj o liste adresovanému
Ministerstvu zdravotníctva do Bratislavy z dôvodu zrušenia RZP vo Valaskej Belej.
Poslanci informácie starostu obce vzali na vedomie.
6.8. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o príprave osláv 685. výročia obce,
ktoré sa budú konať v dňoch 4. a 5. júla 2009. Poslanci informácie starostu obce vzali
na vedomie.
6.9. Mgr. Vladimír Toček a Mgr. Zdena Točeková, Valaská Belá 242 – odôvodnenie nášho
postoja – poslanci odôvodnenie vzali na vedomie.
6.10.

Diskusia:

Ø poslankyňa Marta Furková sa informovala o psovi pána Bohuslava Maňu, aké
opatrenia sú voči nemu. Poslanec Marian Híreš navrhol postupovať podľa VZN obce
Valaská Belá o chove domácich zvierat.
Ø poslanec Marian Híreš v súvislosti so súdnym sporom s Ing. Zdenky Hlivovej navrhol
odporučiť starostovi obce poradiť sa s odborníkom na pracovné právo, či by nebolo
vhodné tento súdny spor ukončiť a prijať Ing. Hlivovú do pracovného pomeru so
znížením úväzku a platu.
Ďalej sa poslanec Marian Híreš informoval, že v zmysle akého zákona sú odmeňovaní
pracovníci obce, ktorí vykonávajú manuálne, manipulačné a remeselnícke činnosti.
Ďalej sa informoval o ubytovaní nemeckých hasičov.
Ďalej sa informoval o záznamoch prevádzky vozidla Fábia, o služobných cestách
starostu obce.
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7. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 37/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 18. 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. Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
2. Správu stavebnej komisie o potrebe opráv miestnych komunikácií.
3. Správu nezávislého audítora Ing. Zuzany Šelingovej o overení účtovnej závierky Obce
Valaská Belá k 31. 12. 2008.
4. Správu nezávislého audítora Ing. Zuzany Šelingovej o overení súladu výročnej správy s
účtovnou závierkou Obce Valaská Belá k 31. 12. 2008.
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Valaská Belá k záverečnému účtu obce
Valaská Belá za rok 2008.
6. Oznámenie spoločnosti S&M Slovakia, Bodrocká 2, Bratislava o odstúpení od zámeru
vybudovať v našej obci veterné elektrárne.
7. Informáciu starostu obce o doručenom upovedomení Okresného súdu v Prievidzi o
odročení súdneho pojednávanie zo 17. 6. 2009 na 17. 8. 2009, spis. značka
5C/108/2008 o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhradu
mzdy navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej z dôvodu žiadosti právneho zástupcu
navrhovateľky.
8. Informáciu z riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, ktoré sa konalo 29. 5. 2009 v Banskej Bystrici,
predloženú splnomocneným zástupcom Ing. Vojtechom Čičmancom.
9. Informáciu starostu obce z rokovania Rady štatutárnych zástupcov SOÚ Nováky, ktoré
sa konalo dňa 15. 6. 2009 v Novákoch.
10. Informáciu starostu obce o príprave osláv 685. výročia obce v dňoch 4. a 5.7.2009.
11. Nesúhlas so zápisnicou a opakovanú sťažnosť na činnosť obce Ing. Pavla Kupku,
Valaská Belá 91 s tým, že ju postupuje zriadenej komisii pre šetrenie sťažnosti, ktorá ju
bude riešiť v zmysle Zákona o sťažnostiach číslo 152/1998 v platnom znení ako
opakovanú sťažnosť.
12. Odôvodnenie postoja Mgr. Vladimíra Točeka a Mgr. Zdeny Točekovej.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Valaská Belá za rok 2008 bez výhrad.
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2. Prevod prebytku hospodárenia roka 2008 v sume 475 374,95 Sk do mimorozpočtového
fondu obce na základe odborného stanoviska hlavného kontrolóra nasledovne: do
Rezervného fondu 475 374,95 Sk =15 779,55 €.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2009.

C. z a m i e t a :
1. Žiadosť Petra Korenačku, Valaská Belá 108 o poskytnutie betónových rúr za účelom
odvodnenia pozemku.
2. Finančnú podporu organizácii eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí,
Oblastné centrum Hradište, Nitrica 41/3.

D. o d k l a d á :
1. Žiadosť Urbárskeho pozemkového spoločenstva vo Valaskej Belej do právoplatného
rozhodnutia Obvodného Pozemkového úradu Prievidza na vydanie pozemkov parcela
číslo 6689/12, 6689/13.
2. Odpredaj pozemku parcela číslo 937/15 o výmere 228 m2 pre Petra Mazánika
a manželku Ing. Katarínu Mazánikovú, rodenú Revickú, bytom Valaská Belá 236 do
posúdenia skutočného stavu v teréne.

E. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce v súvislosti so súdnym sporom s Ing. Zdenkou Hlivovou poradiť sa
s odborníkom na pracovné právo.

F. u k l a d á :
1. Mzdovej účtovníčke zadefinovať právny resp. mzdový predpis, podľa ktorého sú
odmeňovaní pracovníci obce, vykonávajúci manuálne činnosti.
Zodpovední: mzdová účtovníčka

Termín: do budúceho zasadnutia OZ

Vo Valaskej Belej dňa 23. 6. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Anna Mokrišová

a

5

Mgr. Bibiana Pružincová

