Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 23. júla 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
Neprítomný:
Ing. Pavol Jurkovič a Marian Híreš – ospravedlnení

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2000 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. 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 Evu Belákovú a Martu Furkovú .
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Tomáša Sýkoru a Annu Mokrišovú .
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.
2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Uznesením č. 33/2009 zo dňa 26. 3. 2009 bol daný súhlas k usporiadaniu pozemkov

pod miestnou komunikáciou po zameraní hranice asfaltovej komunikácie úpravou
v geometrickom pláne číslo 457/2008. Geometrický plán bol vyhotovený, pri zameraní
boli prítomní všetci účastníci. Poslanci schválili odkúpenie pozemku parcela číslo
12746/34 o výmera 2 m2 a parcela číslo 12746/35 o výmere 60 m2 v katastrálnom
území Valaská Belá (vytvorených GP č. 171/2009 odčlenením z pôvodnej parcely č.
12746/25 a parc. číslo 12746/26 vedených na LV č. 7129) za cenu 2,40 €/m2 od
vlastníkov Jána Poživenca a manželky Antónie a Petra Dušičku a manželky Gabriely,
bytom Valaská Belá 406.
Uznesením č. 37/2009 zo dňa 18. 6. 2009 bola odložená žiadosť Petra Mazánika
a Ing. Kataríny Mazánikovej, rod. Revickej, bytom Valaská Belá 236 o odpredaj
pozemku parcela číslo 937/15 o výmere 228 m2 do posúdenia skutočného stavu v
teréne – bola uskutočnená obhliadka v teréne, žiadosť bola zo strany žiadateľov
doplnená o účel využitia pozemku. Odpredaj žiadali z dôvodu dodržania hranice pod
výstavbou garáže. Súhlas k umiestneniu stavby garáže vydá starosta obce pri
stavebnom konaní, nie je potrebný odpredaj pozemku. Obecné zastupiteľstvo
odpredaj zamietlo.
Uznesením č. 37/2009 zo dňa 18. 6. 2009 bolo odporučené starostovi obce poradiť sa
s právnym zástupcom na pracovné právo v súdnom spore s Ing. Hlivovou. Starosta
obce oboznámil poslancov o vypovedaní plnej moci JUDr. Ivana Kudlu. V právnej
veci s Ing. Zdenkou Hlivovou o neplatnosť výpovede a náhrady mzdy s prísl. bude
Obec Valaská Belá zastupovať JUDr. Katarína Macháčková.
Uznesením č. 37/2009 zo dňa 18. 6. 2009 bolo uložené účtovníčke obce zadefinovať
právny predpis, podľa ktorého sú odmeňovaní zamestnanci obce, vykonávajúci
manuálne činnosti. Starosta obce oboznámil poslancov, že zamestnanci sú
odmeňovaní podľa zákona číslo 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a podľa
Odmeňovacieho poriadku obce Valaská Belá, schváleného 24. 7. 2008 uznesením
číslo 23/2008.
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 zúčastnila Mgr. Zdenka Točeková. Uviedla,
že súdny spor ohľadom nájmu a garáží je ukončený. Napriek tomu má pocit, že ich
rodina je diskriminovaná zo strany obce. Vyjadrila sa, že sú ochotní uvoľniť garáž až
vtedy, keď sa dá do poriadku vykurovanie v byte. Diskrimináciu ich rodiny si dá
preveriť. Nechce pokračovať v súdnych sporoch. K vyjadreniu starosta obce uviedol,
že rozsudok súdu je platný je potrebné v priebehu tohto víkendu uvoľniť garáž.
Ďalej sa na zasadnutí OZ zúčastnili manželia Michalovičoví, ktorí predložili žiadosť
o prenájom bytu v budove zdravotného strediska. Taktiež predložili návrh na stavebné
úpravy bytu. Poslanci žiadosť odložili na posúdenie stavebnou komisiou.
4. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. polrok 2009 – jednotlivo po položkách
príjmovej a výdavkovej časti zdôvodnil starosta obce. Starosta obce oboznámil
poslancov obecného zastupiteľstva s prognózami výnosu dane z príjmov fyzických
osôb a s dopadom finančnej a hospodárskej krízy na mestá a obce. Hlavný kontrolór
k plneniu rozpočtu obce nemal výhrady. Plnenie rozpočtu pripomienkovala poslankyňa
Marta Furková, informovala sa o nákupe strojov, prístrojov a náradia. Poslanci správu
starostu obce o plnení rozpočtu vzali na vedomie.
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5. Rôzne a diskusia:
5.1. Ján Dutý a manželka Anna Dutyová, Partizánska 50, Nitra – žiadosť o odkúpenie
pozemkov parcela číslo 14464/1, 144465, 14471/1 a 14472 katastrálne územie Valaská
Belá, ktoré sú vo vlastníctve obce – poslanci hlasovali za odpredaj pozemku, 0
poslancov hlasovalo za, 7 poslancov hlasovalo proti odpredaju, poslanci odpredaj
pozemku zamietli.
5.2. Jozef Kodaj, Valaská Belá 90 a spol. - žiadosť o reguláciu potoka – poslanci navrhli
zakúpiť a zabudovať betónové rúry s priemerom 400 mm v úseku parcely 18633/4 pri
Jozefovi Kodajovi, Valaská Belá č. 90. Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
5.3. Obyvatelia bytoviek č. 571 a 572 – žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela číslo
8875/3, 8875/6, 8875/7 od OSBD Prievidza z dôvodu zabezpečenia prístupovej cesty
k bytovým domom č. 571 a 572 – poslanci hlasovali o odkúpení parciel – za hlasovala
poslankyňa Anna Mokrišová, proti hlasovali Miroslav Králik, Mgr. Bibiana Pružincová,
Eva Beláková, Tomáš Sýkora a Tomáš Púry, hlasovania sa zdržala poslankyňa Marta
Furková. Žiadosť obyvateľov bytoviek obecné zastupiteľstvo zamietlo.
5.4. Diskusia:
Ø poslankyňa Anna Mokrišová sa informovala o čistení potokov, k zriadeniu knižnice
v priestoroch bývalej reštaurácie Belanka
6. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 38/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 23. júla 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 ukončení plnej moci na právne zastupovanie
s JUDr. Ivanom Kudlom v súdnom spore na Okresného súdu v Prievidzi pod spis.
značka 5C/108/2008 o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
a náhradu mzdy navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej a udelení plnej moci na právne
zastupovanie v tomto spore JUDr. Kataríne Macháčkovej .
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3. Informáciu mzdovej účtovníčky o odmeňovaní pracovníkov obce vykonávajúcich
manuálne činnosti.
4. Správu o plnení rozpočtu Obce Valaská Belá za I. polrok 2009.
5. Informáciu starostu obce o aktualizovaných štatistických údajov a podiel obcí na
výnose DPFO pre rok 2009 zverejnených MF SR a o rokovaní ZMOS-u a MF SR
o dopade tohto zníženia na rozpočty obci a miest. Pre našu obec toto zníženie
predstavuje 16,46%.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Kúpu pozemku parc. č. 12746/34 o výmere 2 m2 a parc. č 12746/35 o výmere 60 m2
k. ú. Valaská Belá (vytvorených GP č.171/2009 odčlenením z pôvodnej
parc. č. 12746/25 a parc. č. 12746/26, vedených na LV č. 7129) za cenu 2,40 €/m2
od vlastníkov Jána Poživenca a manž. Antónie, a Petra Dušičku a manž. Gabriely trvalo
bytom Valaská Belá 406. Kúpa sa realizuje za účelom usporiadania pozemkov pod
miestnou komunikáciou.
2. Reguláciu potoka parcela číslo 18633/4 v časti pri Jozefovi Kodajovi, Valaská Belá 90
osadením betónových rúr a zakúpenie betónových rúr v priemere 400 mm.

C. z a m i e t a :
1. Predaj pozemku parcela číslo 937/15 o výmere 228 m2 pre Petra Mazánika a manželku
Ing. Katarínu Mazánikovú, rodenú Revickú, Valaská Belá 236.
2. Predaj pozemkov (spoluvlastnícky podiel obce) parc. č.14464/1, 14465, 14471/1
a 14472, k. ú. Valaská Belá pre Jána Dutého a manž. Annu Dutyovú, Partizánska 50,
Nitra.
3. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela číslo 8875/3, 8875/6, 8875/7 od OSBD
Prievidza z dôvodu zabezpečenia prístupovej cesty k bytovým domom súpisné číslo
571 a 572.

D. o d k l a d á :
1. Žiadosť Igora Michaloviča a manželky Marcely o pridelenie bytu na Zdravotnom
stredisku vo Valaskej Belej do posúdenia rekonštrukcie bytu stavebnou komisiou.
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E. u k l a d á :
1. Stavebnej komisii posúdiť rekonštrukciu bytu na Zdravotnom stredisku vo Valaskej
Belej po technickej aj finančnej náročnosti.
Zodpovední: Ing. Pavol Jurkovič

Termín: do budúceho zasadnutia OZ

Vo Valaskej Belej dňa 28. 7. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Eva Beláková

a
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Marta Furková

