Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2009
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2200 h

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

***

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Správa o činnosti komisie pre ochranu verejného poriadku
Správa o činnosti komisie kultúry telovýchovy a športu
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 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 Tomáša Púryho.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Miroslava Králika 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. 40/2009 zo dňa 24. 9. 2009 bolo uložené pracovníčke na úseku správy

daní a poplatkov Daniele Cigáňovej vypracovať a predložiť na zasadnutie OZ návrh
Trhového poriadku pre obec Valaská Belá. Návrh trhového poriadku bol vypracovaný
a predložený s pozvánkou na zasadnutie OZ všetkým poslancom OZ. Návrh poslanci
pripomienkovali, navrhli zvýšiť poplatok za deň a miesto na trhovisku na 10,- €.
Návrh pripomienkoval aj hlavný kontrolór obce, upozornil, že predaj z dvora je
povolený, je potrebné toto zosúladiť s navrhovaným trhovým poriadkom.
Pripomienky k trhovému poriadku jednomyseľne schválili zapracovať do návrhu
trhového poriadku.
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. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku – prečítal predseda tejto
komisie Tomáš Sýkora. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice, poslanci ju vzali na
vedomie bez pripomienok.
5. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu – prečítala predsedníčka
komisie Mgr. Bibiana Pružincová. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice, poslanci
ju vzali na vedomie bez pripomienok.
6. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2009 – bolo zaslané všetkým
poslancom v písomnej forme spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Jednotlivo po
položkách podal správu o plnení rozpočtu starosta obce. Stanovisko k plneniu
rozpočtu obce k 30. 9. 2009 predložil hlavný kontrolór. Písomné stanovisko je
súčasťou originálu zápisnice. Poslanci správu o plnení rozpočtu a písomné stanovisko
hlavného kontrolóra vzali na vedomie a odporučili starostovi obce predložiť na
budúce zasadnutie OZ návrh rozpočtových zmien rozpočtu obce.

7. Rôzne a diskusia:
7.1. Pavol Lupták, Valaská Belá 558 – žiadosť o odkúpenie pozemku parcela číslo 7866/6.
Hlavný kontrolór pripomenul novelizáciu zákona 138/1991 Zb. o majetku obce
v platnom znení. Poslanci za odpredaj pozemku hlasovali. Za odpredaj bolo 0
poslancov, proti 9 poslancov. Odpredaj pozemku poslanci zamietli z dôvodu, že
parcela je zároveň prístupovou cestou k okolitým pozemkom.
7.2. Správa katastra Prievidza – oznámenie o prešetrení zápisu parcely číslo 3199 – poslanci
navrhli usporiadanie parcely odložiť, s tým že pán Jaromír Vlasko a manželka Alena,
bytom Bradáčová 1, Bratislava, zapísaní ako vlastník na LV číslo 2786 doloží obci PKV
a titul nadobudnutia vlastníctva parcely číslo 3199. S týmto návrhom poslanci
jednomyseľne súhlasili.
7.3. Karolína Pavelková, Stanáková 752, Valaská Belá – žiadosť o vyjadrenie vo veci
zriadenia Súkromnej základnej umeleckej školy vo Valaskej Belej od školského roka
2010/2011 – k žiadosti sa vyjadrila a vysvetlila svoj zámer aj prítomná Karolína
Pavelková. Za udelenie súhlasu hlasovalo 7 poslancov, 2 sa zdržali hlasovania (Marian
Híreš a Mgr. Bibiana Pružincová).
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7.4. Návrh VZN Obce Valaská Belá č. 2/2009 – za prijatie VZN hlasovalo 7 poslancov,
zdržal sa hlasovania 1 poslanec (Marian Híreš), 1 poslanec nehlasoval (Ing. Pavol
Jurkovič).
7.5. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo 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
5. 10. 2009 na Okresnom súde v Prievidzi – poslanci informáciu starostu obce vzali na
vedomie.
7.6. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o súdnom pojednávaní v súdnom
spore o zaplatenie 1.762.000,- Sk s prísl. navrhovateľovi COOP Jednota Prievidza, SD.
pod spis. z. 5C/166/2004, ktoré sa konalo 19. 10. 2009 na Okresnom súde v Prievidzi
- poslanci informáciu starostu obce vzali na vedomie.
7.7. Náklady na zber a likvidáciu odpadov v obci Valaská Belá za obdobie január až
september 2009 predložil poslancom starosta obce - poslanci prehľad nákladov vzali
na vedomie.
7.8. Starosta obce informoval poslancov o konaní volieb do orgánov samosprávneho kraja
– poslanci informáciu starostu obce vzali na vedomie.
7.9. Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš pripomenul vyberanie poplatkov za verejné priestranstvo,
opätovne upozornil, aby pracovníčka na úseku správy poplatkov za verejné
priestranstvo dodržiavala platné VZN o verejnom priestranstve, ďalej upozornil na
jamu na ihrisku TJ,
Ø starosta obce Ing. Jozef Mulinka podal informácie o verejnom priestranstve, ktoré
využíva pán Blaho pre stavebný materiál.
8. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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U Z N E S E N I E č. 41/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 22. októbra 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

na

vedomie:

Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Návrh Trhového poriadku obce Valaská Belá.
Správu o činnosti komisie pre ochranu verejného poriadku.
Správu o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za k 30. 9. 2009.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce Valaská Belá
k 30. 9. 2009.
Prehľad nákladov na zber a likvidáciu odpadov v obci Valaská Belá za obdobie január
až september 2009.
Informáciu starostu obce o súdnom pojednávaní v súdnom spore o neplatnosť
skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy navrhovateľky Ing. Zdenky
Hlivovej pod spis. zn. 5C/108/2008, ktorý sa konal na Okresnom súde v Prievidzi
dňa 5. 10. 2009.
Informáciu starostu obce o súdnom pojednávaní v súdnom spore o zaplatenie
1 762 000,- Sk s prísl. navrhovateľovi COOP Jednota Prievidza, SD. pod spis. zn.
5C/166/2004, ktorý sa konal na Okresnom súde v Prievidzi dňa 19. 10. 2009.
Informáciu starostu obce o voľbách do orgánov samosprávneho kraja.

B. s c h v a ľ u j e :
1. VZN obce Valaská Belá č. 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške
príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy.

C. s ú h l a s í :
1. So zriadením súkromnej základnej umeleckej školy v obci Valaská Belá od školského
roku 2010/2011 Karolínou Pavelkovou, trvalo bytom Valaská Belá 752.

D. z a m i e t a :
1. Žiadosť Pavla Luptáka, bytom Valaská Belá 558 o odkúpenie pozemku parc. číslo
7866/6 z dôvodu, že parcela je zároveň prístupovou cestou k okolitým pozemkom.
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E. odporúča:
1. Starostovi obce predložiť na budúce zasadnutie OZ návrh rozpočtových zmien.

F. r u š í :
1. Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej č. 39/2009 zo dňa 20. 8. 2009
v časti schvaľuje zmenu zaradenia finančného pásma v Školskej jedálni pri ZŠ vo
Valaskej Belej.

G. o d k la d á :
1. Usporiadanie duplicitného vlastníctva dohodou k pôvodnej parcele číslo 3199
(LV č. 5292) s tým, že pán Jaromír Vlasko a manželka Alena, ul. Bradáčová 1 Bratislava,
zapísaní ako vlastníci na LV č. 2786 doloží obci pozemno-knižnú vložku a titul
nadobudnutia k predmetnej parcele číslo 3199.

Vo Valaskej Belej dňa 28. 10. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Eva Beláková

a
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Tomáš Púry

