Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 19. novembra 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 2230 h

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

***

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Správa o činnosti finančnej komisie
Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej
Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu
Návrh rozpočtových zmien rozpočtu obce Valaská Belá
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 Martu Furkovú a Ing. Pavla Jurkoviča.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Tomáša Púryho a Tomáša Sýkoru.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Uznesením č. 41/2009 zo dňa 22. 10. 2009 bolo odporučené starostovi obce predložiť
návrh rozpočtových zmien. Návrh bol zaslaný všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva spolu s pozvánkou na zasadnutie.
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 pán Jaromír Vlasko. Na minulom
zasadnutí bolo odložené usporiadanie duplicitného vlastníctva dohodou k pôvodnej
parcele číslo 3199 (LV č. 5292) s tým, že pán Jaromír Vlasko a manželka Alena, rod.
Valeková, ul. Bradáčova 1, Bratislava, zapísaní ako vlastníci na LV č. 2786 doložia obci
pozemno-knižnú vložku a titul nadobudnutia k predmetnej parcele číslo 3199.
K usporiadaniu vlastníctva sa vyjadril pán Jaromír Vlasko a poslanec Ing. Pavol
Jurkovič. Ing. Pavol Jurkovič navrhol na základe predložených listinných dôkazov
bezodplatne dohodou usporiadať duplicitné vlastníctvo na uvedenú parcelu. O návrhu
poslanci hlasovali a tento návrh schválili. 1 poslanec (Miroslav Králik) nehlasoval.
4. Správa o činnosti finančnej komisie – prečítal predseda tejto komisie Marian Híreš.
Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice. Správu pripomienkoval poslanec
Ing. Pavol Jurkovič, informoval sa konkrétne k nedostatkom, ktoré vo svoje správe
spomenul predseda finančnej komisie. Poslanci správu vzali na vedomie.
5. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia – prečítal predseda tejto komisie Ing. Pavol Jurkovič. Poslanci ju vzali na
vedomie bez pripomienok.
6. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej – predložila predsedníčka tejto komisie Eva
Beláková. Poslanci ju vzali na vedomie bez pripomienok.
7. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu – prečítal predseda
komisie Tomáš Púry. Poslanci ju vzali na vedomie bez pripomienok.
8. Návrh rozpočtových zmien rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2009 – návrh
rozpočtových zmien bol zaslaný všetkým poslancom v písomnej forme spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci sa informovali k jednotlivým položkám.
K návrhu rozpočtových zmien prebehla dlhšia rozprava medzi starostom obce,
poslancami a hlavným kontrolórom. Hlavný kontrolór vo svojom stanovisku odporučil
schváliť navrhované rozpočtové zmeny bez zmien. Poslanci rozpočtové zmeny
jednomyseľne schválili.
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9. Rôzne a diskusia:
9.1. Materská škola Valaská Belá – správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – predložila
riaditeľka materskej školy, poslanci správu jednomyseľne schválili.
9.2. Materská škola Valaská Belá – školský vzdelávací program – predložila riaditeľka
materskej školy, poslanci predložený školský vzdelávací program jednomyseľne
schválili.
9.3. Návrh VZN č. 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá. Poslanci navrhli
poplatok zvýšiť zo 16 € na 16,50 € na osobu a zrušiť všetky výnimky, pri PO a
FO podnikateľoch zvýšiť poplatok zo 16 € na 20 € - za túto zmenu v návrhu poslanci
hlasovali, za bolo 5 poslancov (Ing. Pavol Jurkovič, Eva Beláková, Mgr. Bibiana
Pružincová, Tomáš Púry a Marian Híreš), 3 boli proti (Tomáš Sýkora, Anna
Mokrišová, Miroslav Králik) a 1 sa zdržal hlasovania (Marta Furková).
9.4. Návrh VZN č. 4/2009 o podmienkach určovania vyberania dane z nehnuteľností na
území obce Valaská Belá – poslanci navrhli upraviť niektoré sadzby dane
z nehnuteľnosti, s úpravou návrhu poslanci jednomyseľne súhlasili.
9.5. Starosta obce predložil návrh na zvýšenie ceny za služby, vykonávané autodopravou
nákladným automobilom Škoda 706 LIAZ nasledovne:
I. pásmo – miestna a terénna preprava – sadzba 1,26 €/km
II. pásmo – cestná preprava mimo obce – sadzba
1,13 €/km
Doba nakládky, vykládky a čakania – sadzba
1,00 €/15 min.
Ing. Pavol Jurkovič navrhol pridať základnú sadzbu za použitie vozidla 10 €.
Tento návrh poslanci schválili, za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania (Marta
Furková).
9.6. Plán zimnej údržby na rok 2009/2010 – poslanci po úpravách schválili. 2 poslanci
sa zdržali hlasovania (Ing. Pavol Jurkovič a Marian Híreš).
9.7. Starosta obce informoval o súdnom pojednávaní a zamietnutí návrhu 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 4. 11. 2009. Poslanci informácie starostu obce vzali
na vedomie.
9.8. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výsledkoch VII. ročníka súťaže
ZlatyErb.sk 2009 a umiestnení sa Obce Valaská Belá na 2. mieste v kategórii Najlepšia
stránka Obcí. Informácie starostu obce doplnila Bc. Ľudmila Podskočová, predložila
poslancom propozície a kritériá hodnotenia tejto súťaže. Poslanci informácie vzali na
vedomie.
9.9. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výsledkoch hlasovania vo voľbách
do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Valaská Belá a zvolených
kandidátoch na poslancov TSK dňa 14. 11. 2009. Poslanci informácie vzali
na vedomie.
9.10.Vyplatenie odmien komisiám obecného zastupiteľstva za ich činnosť v roku 2009
nasledovne:
- komisii sociálnej a zdravotnej vo výške 270,- €
- komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia vo výške 270,- €
- komisii ochrany verejného poriadku vo výške 270,- €
- komisii kultúry, telovýchovy a športu vo výške 270,- €
- finančnej komisii vo výške 270,- €
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- komisii na ochranu verejného záujmu vo výške 65,- €
Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili, s tým že predsedovia komisií predložia
zoznam členov s navrhovanou výškou odmeny pre jednotlivých členov.
9.11. Vyplatenie odmeny riaditeľke MKS vo výške 200 € z rozpočtovaných finančných
prostriedkov pre MKS. Návrh jednomyseľne schválili.
9.12.Vyplatenie odmeny starostovi obce za obdobie apríl – december 2009 vo výške 400 €
Návrh jednomyseľne schválili.
9.13.Vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 150,- €. Návrh
jednomyseľne schválili.
9.14.Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš požiadal o predloženie vyplatených nadčasov zamestnancov
obce, upozornil na majetok obce, požiadal o vysvetlenie pojmov kto je zamestnanec
obce a kto je zamestnávateľ obce, informoval sa na vozidlo na ZŠ, informoval sa, či
existuje evidencia každej jednej pracovnej cesty starostu obce a či je táto evidencia k
nahliadnutiu
10. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 42/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 19. novembra 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Správa o činnosti finančnej komisie.
Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej.
Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Návrh VZN č. 3/2009 obce Valaská Belá o podmienkach určovania a vyberania
poplatku za KO a DSO na území obce Valaská Belá.
7. Návrh VZN č. 4/2009 obce Valaská Belá o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Valaská Belá.
8. Informáciu starostu obce zo súdneho pojednávania a zamietnutí návrhu v súdnom
spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy
navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej pod spis. z. 5C/108/2008, ktorý sa konal na
Okresnom súde v Prievidzi dňa 4. 11. 2009.
9. Informáciu starostu obce o výsledkoch VII. ročníka súťaže ZlatyErb.sk 2009
a umiestnení sa Obce Valaská Belá na 2. mieste v kategórii Najlepšia stránka Obcí.
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10. Informáciu starostu obce o výsledkoch hlasovania vo voľbách do orgánov
Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Valaská Belá a zvolených kandidátoch na
poslancov TSK dňa 14.11.2009.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Bezodplatné usporiadanie duplicitného vlastníctva parcely číslo 3199, kat. územie
Valaská Belá v prospech Jaromíra Vlasku a manželky Aleny Vlaskovej, rodenej
Válekovej, trvalo bytom Bratislava, Bradáčova 1 a to na základe predložených listín
PKN VL č. 1845 a notárskej zápisnice N 256/95, NZ 346/95 a to s tým, že poplatky
a výdavky spojené s usporiadaním vlastníctva bude znášať Jaromír Vlasko a manželka
Alena.
2. Zmenu rozpočtu v zmysle ustanovenia § 14 zákona NR SR č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov podľa priloženého návrhu nasledovne:
Zmeny rozpočtu v €
Upravený rozpočet v €
Bežné príjmy:
-89 876,00
Kapitálové príjmy:
-700,00
Finančné príjmové operácie:
0,00
Príjmy spolu:
-90 576,00

54 011,00
2 819,00
0,00
856 830,00

Bežné výdavky:
-79 417,00
Kapitálové výdavky:
-763,00
Finančné výdavkové operácie:
0,00
Výdavky spolu:
80 180,00

825 025,00
9 484,00
0,00
834 509,00

Rozdiel P a V = prebytok:

22 321,00

3. Ceny za služby vykonávané autodopravou nákladným vozidlom Škoda LIAZ
nasledovne:
I. pásmo – miestna a terénna preprava – sadzba 1,26 €/km
II. pásmo – cestná preprava mimo obce – sadzba 1,13 €/km
Doba nakládky, vykládky a čakania – sadzba 1,00 €/15 min.
Základná sadzba za použitie vozidla = 10 €.
Ceny za služby sú platné s účinnosťou od 1. 12. 2009.
4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
vo Valaskej Belej za školský rok 2008/2009.
5. Školský vzdelávací program Materskej školy vo Valaská Belá na obdobie dvoch rokov.
6. Plán zimnej údržby na obdobie 2009/2010.
7. Vyplatenie odmien komisiám obecného zastupiteľstva za ich činnosť v roku 2009
nasledovne:
- komisii sociálnej a zdravotnej vo výške 270 €
- komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia vo výške 270 €
- komisii ochrany verejného poriadku vo výške 270 €
- komisii kultúry, telovýchovy a športu vo výške 270 €
- finančnej komisii vo výške 270 €
- komisii na ochranu verejného záujmu vo výške 65 €
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8. Vyplatenie odmeny riaditeľke MKS vo výške 200,- € z rozpočtovaných finančných
prostriedkov pre MKS.
9. Vyplatenie odmeny starostovi obce za obdobie apríl – december 2009 vo výške 400 €.
10. Vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce Valaská Belá vo výške 150 €.

C. u k l a d á :
1. Predsedom jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva predložiť zoznam členov
komisií s uvedením výšky odmeny pre vyplatenie odmeny.
T: do 27. 11. 2009

Z: predsedovia komisií OZ

Vo Valaskej Belej dňa 20. 11. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marta Furková

a
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Ing. Pavol Jurkovič

