Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 20. augusta 2009
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Tomáš Sýkora – ospravedlnený
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór - ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2000 h

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

***

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
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 Mgr. Bibiana Pružincová a Ing. Pavol
Jurkovič .
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Tomáša Púryho a Mariana Híreša.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.
2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Uznesením č. 38/2009 zo dňa 23. 7. 2009 bola odložená žiadosť Igora Michaloviča

a manželky Marcely o pridelenie bytu v objekte zdravotného strediska. Ing. Pavol
Jurkovič informoval prítomných, že je potrebné požiadať o zmenu užívania na bytovú
jednotku, ďalej treba predložiť projekt na prebudovanie bytu, taktiež treba predložiť
kalkuláciu nájmu bytu. Poslanci odporučili starostovi obce dať vypracovať projektovú
dokumentáciu k zmene užívania priestorov v budove zdravotného strediska.
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 obyvatelia obce.

4. Rôzne a diskusia:
4.1. Školská jedáleň pri ZŠ vo Valaskej Belej – návrh na zmenu zaradenia finančného
pásma – 6 za , 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Marian Híreš). Upozornil, že je
potrebné predkladať správu o hospodárení v zariadení školskej jedálne, z ktorej budú
zrejmé príjmy a výdavky a použitie vlastných príjmov. Navrhol preveriť hlavným
kontrolórom dodržiavanie finančnej disciplíny.
4.2. Výzva na predkladanie projektu – poslancov informoval starosta obce. Poslanci
súhlasili s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie
realizácie projektu „Zvýšenie efektívnosti a využite obnoviteľných zdrojov v obecných
budovách obce Valaská Belá“ vo výške 5% celkových nákladov, t. j. 29 570,37 €
z vlastných zdrojov jednomyseľne schválili.
4.3. Starosta obce informoval o súdnom pojednávaní v súdnom spore o neplatnosť
skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy navrhovateľky Ing.
Zdenky Hlivovej pod spis. z. 5C/108/2008 konaného na Okresnom súde v Prievidzi
dňa 17.8.2009 . Poslanci informácie starostu obce vzali na vedomie.
4.4. Starosta obce prečítal poslancom stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR
a Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR k presunu stanice pozemnej
záchrannej zdravotnej služby zo sídla Valaská Belá Poslanci informáciu starostu obce
vzali na vedomie.
4.5. Starosta obce informoval poslancov o rokovaní starostov obcí Rudnianskej doliny
a riaditeľom CSS Nitrianske Pravno Mgr. Petrom Kutišom z dôvodu riešenia
Zariadenia pre seniorov vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 19. 8. 2009 vo Valaskej
Belej. Poslanci informácie starostu obce vzali na vedomie.
4.6. Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš sa informoval o školskej jedálni, navrhol vyžiadať správu
o vlastných príjmoch. Ďalej sa informoval či sú dodržiavané VZN v obci. Upozornil
na predaj na námestí, hlavne v sobotu. Ďalej uviedol v súvislosti s prenájmom bytu na
zdravotnom stredisku, že vykurovanie v budove zdravotného strediska vyriešia merače
spotreby tepla. Pripomenul potrebu opraviť sociálne zariadenia v budove kabín TJ.
Poslanec Marian Híreš navrhol predložiť do budúceho zasadnutia OZ správu o plnení
VZN o prenájme verejných priestranstiev a vyberaní poplatkov za verejné
priestranstvo. Ďalej sa informoval aká je výška finančných prostriedkov za rok 2008,
ktoré boli poukázané základnej škole z podielových daní. Ďalej požiadal poslanec
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Marian Híreš podať správu o daniach a poplatkoch, o neplatičoch, taktiež o platbách
za prenájom. Ing. Pavol Jurkovič upozornil na verejné priestranstvo pri predajni BaB
stavebniny, kde sú uložené tvárnice.
Ø poslankyňa Mgr. Bibiana Pružincová informovala o zbere separovaného odpadu.
Vývoz odpadu pripomienkoval aj poslanec Marian Híreš, navrhol o vývoze a o zmene
vývozu TKO informovať miestnym rozhlasom.
Ø poslanci diskutovali o rôznych problémoch obce
5. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 39/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 20. augusta 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 v súdnom spore o neplatnosť
skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy navrhovateľky Ing. Zdenky
Hlivovej pod spis. z. 5C/108/2008, ktoré sa konalo na Okresnom súde v Prievidzi dňa
17. 8. 2009 .
3. Informáciu starostu obce o stanovisku Ministerstva zdravotníctva SR a Operačného
strediska záchrannej zdravotnej služby SR k presunu stanice pozemnej záchrannej
zdravotnej služby zo sídla Valaská Belá
4. Informáciu starostu obce o rokovaní starostov obcí Rudnianskej doliny s riaditeľom
CSS Nitrianske Pravno Mgr. Petrom Kutišom z dôvodu riešenia Zariadenia pre
seniorov vo Valaskej Belej konaného dňa 19. 8. 2009 vo Valaskej Belej.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Zmenu zaradenie finančného pásma v Školskej jedálni pri ZŠ Valaská Belá na základe
prehodnotení nákladov a návrhu vedúcej školskej jedálne a riaditeľky ZŠ zaraďuje
s účinnosťou od 1. 9. 2009 zariadenie do 2. finančného pásma:
Základná škola:
Stravníci ročníkov 1-4
0,90 €
Stravníci ročníkov 5-9
0,96 €
Zamestnanci školy
1,06 €
Cudzí stravníci

2,32 €
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2. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie realizácie
projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov
v obecných budovách obce Valaská Belá“ vo výške 5 % celkových nákladov, t. j.
29.570,37 € z vlastných zdrojov.

C. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce dať vypracovať projektovú dokumentáciu k zmene užívania priestorov
v budove zdravotného strediska na byty a zároveň požiadať o zmenu užívania stavby.

D. o d k l a d á :
1. Žiadosť Igora Michaloviča a manželky Marcely o pridelenie bytu na Zdravotnom
stredisku vo Valaskej Belej z dôvodu, že je potrebné dať vypracovať projektovú
dokumentáciu k zmene užívania priestorov na byty a zároveň požiadať o zmenu
užívania stavby.

E. u k l a d á :
1. Predložiť na budúce zasadnutie OZ správu o plnení VZN o podmienkach určovania
a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská Belá.
Zodpovedná: Daniela Cigáňová

Termín: do budúceho zasadnutia OZ

2. Predložiť prehľad o stave výberu miestnych daní a poplatkov a plnenie nájomných
zmlúv.
Zodpovední: pracovníci za zverený úsek

Termín: trvalý 1 krát za štvrťrok

Vo Valaskej Belej dňa 24. 8. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Bibiana Pružincová

4

a

Ing. Pavol Jurkovič

