Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2009
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Tomáš Púry – ospravedlnený
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór – ospravedlnený

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
Návrh VZN č. 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá
Návrh VZN č. 4/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
na území obce Valaská Belá
Návrh VZN č. 5/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2010
Plán zasadnutí komisií pri obecnom zastupiteľstve na rok 2010
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 Mariana Híreša a Miroslava Králika.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Martu Furkovú a Mgr. Bibianu Pružincovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Uznesením č. 42/2009 zo dňa 19. 11. 2009 bolo uložené predsedom jednotlivých
komisií obecného zastupiteľstva predložiť zoznam členov komisií s uvedením výšky
odmeny pre vyplatenie odmeny pre členov, úloha bola splnená.
3. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
– na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili riaditeľka Základnej školy vo
Valaskej Belej Mgr. Ingrid Príbelszká spolu s ekonómkou školy Martinou Prostrednou
a vedúcou Školskej jedálne pri základnej škole vo Valaskej Belej Jankou Sieklovou. Pani
riaditeľka uviedla, že na zasadnutie sa dostavili z dôvodu rozpočtu pre základnú školu.
Hneď úvodom požiadala o dofinancovanie finančných prostriedkov požadovaných
v rozpočte obce na rok 2009 na školské stredisko záujmovej činnosti.
K dofinancovaniu finančných prostriedkov sa vyjadril starosta obce, uviedol, že je
potrebné uviesť potrebu financií konkrétne. Riaditeľka základnej školy bližšie
informovala, že minulý rok požadovali financie vo výške 39 833 € a bolo schválené
9 958 €. Školské stredisko pozostáva zo záujmovej činnosti detí základnej školy, na
jeho fungovanie sú vynaložené mzdové a prevádzkové náklady. V prípade že by práca
v tomto stredisku nefungovala, môže byť ministerstvom školstva vyradené zo siete.
Požiadavka je na dofinancovanie z dôvodu, že v súčasnej dobe má základná škola
neuhradené faktúry vo výške 22 500,- €, hlavne za palivá. Poslanec Ing. Pavol Jurkovič
sa informoval či bol na základnej škole na začiatku roka vypracovaný plánovaný
rozpočet školy a školských zariadení a či bol tento rozpočet v priebehu roka
upravovaný. K požiadavke sa vyjadril aj poslanec Marian Híreš. Poslanec Ing. Pavol
Jurkovič navrhol, aby sa hlasovalo cca o 50 % požadovanej sumy zo strany riaditeľky
základnej školy, pretože tieto financie v rozpočte nie sú. V súvislosti s požiadavkou
finančných prostriedkov starosta obce oboznámil poslancov s rokovaním ZMO hornej
Nitry dňa 27. 11. 2009, na ktorom sa hovorilo o krátení všetkých príjmov
z ministerstva financií. Poslanci hlasovali o dofinancovaní 3 320 € pre školskú jedáleň
ZŠ a 6 640 € pre školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ. Poslanci návrh poslanca
dofinancovanie pre ŠSZČ a ŠJ pri ZŠ jednomyseľne schválili.
4. VZN č. 3/2009 obce Valaská Belá o podmienkach určovania a vyberania
poplatku za KO a DSO na území obce Valaská Belá – návrh bol predložený
všetkým poslancom OZ spolu s pozvánkou na zasadnutie. Na návrh poslancov OZ
bolo do VZN doplnené v § 9 Oslobodenie poplatku bod o zmiernení tvrdosti zákona.
Poslanci zmenu návrhu VZN jednomyseľne schválili.
5. VZN č. 4/2009 obce Valaská Belá o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Valaská Belá – poslanci VZN jednomyseľne
chválili bez pripomienok.
6. VZN č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v ŠKD pri ZŠ, výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ
ZŠ a ŠJ MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení VZN
č. 3/2008, 2/2009 – poslanci jednomyseľne schválili.
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7. Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej
na rok 2010 – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie
OZ. Plán zasadnutí poslanci jednomyseľne schválili.
8. Plán zasadnutí obecných komisií, zriadených obecným zastupiteľstvom
na rok 2010 – navrhli jednotliví predsedovia komisií. Plán zasadnutí komisií,
zriadených obecným zastupiteľstvom poslanci jednomyseľne schválili.
9. Rôzne a diskusia:
9.1. Katarína Mihálová, Valaská Belá 305 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu
určitú do 31. 12. 2010, poslanci jednomyseľne schválili.
9.2. Jarmila Kopčanová, Rozličný tovar, Valaská Belá 397 – žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na dobu určitú do 31. 12. 2010, poslanci jednomyseľne schválili.
9.3. MUDr. Dušan Juríček, Ambulancia všeobecného lekára, Valaská Belá 322 – žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31. 12. 2010, poslanci jednomyseľne
schválili.
9.4. MUDr. Alena Karasová, Ambulancia pre deti a dorast, Valaská Belá 322 – žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31. 12. 2010, poslanci jednomyseľne
schválili.
9.5. Lenka Peťovská, Valaská Belá, Matušíková 1230 – žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na dobu určitú do 30. 6. 2010, poslanci jednomyseľne schválili.
9.6. Anna Matlová, Valaská Belá 242 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu
určitú do 31. 12. 2010, poslanci jednomyseľne schválili.
9.7. Ján Hofer, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom – žiadosť o predĺženie
nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31. 12. 2014 – poslanci schválili s tým, že v
dodatku bude uvedené „Prenajímateľ je oprávnený primerane zmeniť výšku nájmu
v prípade, že sa zmenia podmienky na trhu s nehnuteľnosťami“. Za predĺženie nájmu
do 31. 12. 2014 hlasovalo 5 poslancov (Ing. Pavol Jurkovič, Marta Furková, Anna
Mokrišová, Eva Beláková a Mgr. Bibiana Pružincová), proti hlasovali 3 poslanci
(Marian Híreš, Tomáš Sýkora a Miroslav Králik)
9.8. Starosta obce predložil poslancom návrh na zrušenie pohľadávok na dani
z nehnuteľností za roky 2007 a 2008 do výšky 3 € pre daňovníka v celkovej sume
11,36 €, na dani z nehnuteľností za rok 2009 do výšky 3 € pre daňovníka v celkovej
sume 40,58 € a na dani z nehnuteľností a poplatku za KO a DSO pre zomrelých
daňovníkov a umiestnených v celkovej sume 261,38 €. Menný zoznam bol predložený
všetkým poslancom – poslanci návrh na zrušenie schválili, 1 sa zdržal hlasovania
(Marian Híreš).
9.9. Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na
prvý polrok 2010 – poslanci plán kontrolnej činnosti jednomyseľne schválili.
9.10.Starosta obce informoval poslancov o konaní II. Snemu ZMO HN v roku 2009, ktoré
sa uskutočnilo 27. 11. 2009 v Kultúrnom dome Lipník a o liste predsedu ZMOS-u
o zabezpečení stability financovania miest a obcí v čase ekonomickej a finančnej krízy.
Poslanci informáciu starostu obce vzali na vedomie.
9.11. Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch hlasovania vo voľbe predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Valaská Belá a o zvolenom kandidátovi na
predsedu TSK v 2. kole dňa 28. 11. 2009. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
9.12.Starosta obce informoval poslancov o mimoriadnom valnom zhromaždení MAS
Magura – Strážov, ktoré sa konalo 3. 12. 2009 v Nitrianskom Rudne. Poslanci
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informácie vzali na vedomie a zároveň hlasovali o spolufinancovaní Integrovanej
stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Magura – Strážov vo výške 0,33 € na
obyvateľa, t. j. 747,12 €. Za hlasovali 4 poslanci, 4 poslanci sa zdržali hlasovania (Ing.
Pavol Jurkovič, Marian Híreš, Miroslav Králik a Tomáš Sýkora). Spolufinancovanie
Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Magura – Strážov vo
výške 0,33€ na obyvateľa, t. j. 747,12 € schválené nebolo.
9.13.Starosta obce informoval poslancov o odročení súdneho pojednávania v súdnom spore
o zaplatenie 1.762.000,- Sk s prísl. navrhovateľovi COOP Jednota Prievidza, SD pod
spis. zn. 5C/166/2004 na deň 27. 1. 2010 na Okresnom súde v Prievidzi. Poslanci
informáciu starostu obce vzali a vedomie.
9.14.Starosta obce informoval poslancov o Uznesení č. 872/2009 zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 28. 10. 2009 o schválení Dodatku č. 1
k zriaďovacej listine pre Centrum sociálnej starostlivosti v Nitrianskom Pravne
s účinnosťou od 1. 1. 2010. Dodatok zahŕňa len pracovisko v Nitrianskom Pravne
a Vyšehradnom. Pracovisko DD vo Valaskej Belej týmto končí prevádzku. Poslanci
informáciu vzali na vedomie.
9.15.Starosta obce informoval poslancov o mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 29. 12. 2009
spojené so slávnostným ukončením roka.
9.16.Diskusia:
Ø poslankyňa Mgr. Bibiana Pružincová navrhla zvýšiť v rozpočte položku ZPOZ – pri
narodení dieťaťa. Poslanci navrhli venovať rodičom poukážku na nákup tovaru
v hodnote 20 € na dieťa. Tieto prostriedky je potrebné zapracovať do návrhu
rozpočtu obce na rok 2010.
Ø Ing. Pavol Jurkovič navrhol v rozpočte obce počítať s položkou na výkup pozemkov
pod miestne komunikácie a ďalej pripomenul, že je potrebné pripraviť pozemky pod
IBV a taktiež s týmto rátať v rozpočte obce na rok 2010. Tento návrh podporil aj
poslanec Marian Híreš, navrhol aj lokalitu na Poľane, ktorú má už obec vykúpenú.
Zároveň upozornil na už začaté stavebné práce vedľa prístupového chodníka
k základnej škole, informoval sa či je dodržaný stavebný zákon. Požiadal starostu obce
o preverenie skutkového stavu. Ďalej poslanec Ing. Pavol Jurkovič pripomenul priebeh
ROEPu vo Valaskej Belej.
Ø Starosta obce informoval poslancov o nedoplatkoch na nájmoch a iných
nedoplatkoch. V súvislosti s nedoplatkami navrhol Ing. Pavol Jurkovič, aby bolo
obecné zastupiteľstvo informované o nedoplatkoch na nájmoch v termíne mesiac po
vzniku omeškania na nájme.
Ø poslanec Marian Híreš pripomenul, že sa mu nepáči komunikácia so základnou školou,
upozornil, že je potrebné predložiť ako boli použité vlastné príjmy základnej školy.
10. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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U Z N E S E N I E č. 43/2009

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 15. decembra 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 odročení súdneho pojednávania v súdnom spore
o zaplatenie 1.762.000,- Sk s prísl. navrhovateľovi COOP Jednota Prievidza, SD pod
spis. zn. 5C/166/2004 na deň 27. 1. 2010 na Okresnom súde v Prievidzi.
3. Informáciu starostu obce z II. Snemu ZMO HN v roku 2009, ktoré sa uskutočnilo
27. 11. 2009 v KD Lipník a list predsedu ZMOS-u o zabezpečení stability financovania
miest a obcí v čase ekonomickej a finančnej krízy.
4. Informáciu starostu obce o výsledkoch hlasovania vo voľbe predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja v obci Valaská Belá a zvolenom kandidátovi na predsedu TSK
v 2. kole volieb dňa 28. 11. 2009.
5. Informáciu starostu obce z mimoriadneho valného zhromaždenia MAS Magura –
Strážov, ktoré sa konalo dňa 3. 12. 2009 v Nitrianskom Rudne.
6. Integrovanú stratégiu rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Magura - Strážov.
7. Informáciu starostu obce o Uznesení č. 872/2009 zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja zo dňa 28. 10. 2009 o schválení Dodatku č. 1 k Zriaďovacej
listine pre Centrum sociálnej starostlivosti v Nitrianskom Pravne s účinnosťou
od 1. 1. 2010. Dodatok zahŕňa len pracovisko v Nitrianskom Pravne a Vyšehradnom.
Pracovisko DD vo Valaskej Belej týmto končí prevádzku.

B. s c h v a ľ u j e :
1. VZN č. 3/2009 obce Valaská Belá o podmienkach určovania a vyberania poplatku za
KO a DSO na území obce Valaská Belá.
2. VZN č. 4/2009 obce Valaská Belá o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Valaská Belá.
3. VZN č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008,
2/2009.
4. Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2010.
5. Plán zasadnutí komisií pri obecnom zastupiteľstve na rok 2010.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2010.
7. Predĺženie doby nájmu zmlúv o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce
uzatvorených do 31. 12. 2009 pre jednotlivých nájomcov nasledovne:
Katarína Mihálová, Valaská Belá 305, na dobu určitú do 31. 12. 2010
Jarmila Kopčanová, Rozličný tovar, Valaská Belá 397 na dobu určitú do 31. 12. 2010
5

Ján Hofer, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom, na dobu určitú do 31. 12. 2014
s tým, že v dodatku bude uvedené „Prenajímateľ je oprávnený primerane zmeniť výšku
nájmu v prípade, že sa zmenia podmienky na trhu s nehnuteľnosťami.“
MUDr. Dušan Juríček, Ambulancia všeobecného lekára, Valaská Belá 322, na dobu
určitú do 31. 12. 2010
MUDr. Alena Karasová, Ambulancia pre deti a dorast, Valaská Belá 322, na dobu
určitú do 31. 12. 2010
Lenka Peťovská, Matušíková 1230, Valaská Belá na dobu určitú do 30. 6. 2010
Anna Matlová, Valaská Belá 242, na dobu určitú do 31. 12. 2010.
8. Zrušenie pohľadávok Obce Valaská Belá:
- na dani z nehnuteľností za roky 2007 a 2008 do výšky 3 € pre daňovníka v celkovej
sume 11,36 €
- na dani z nehnuteľností za rok 2009 do výšky 3 € pre daňovníka v celkovej sume
40,58 €- na dani z nehnuteľností a poplatku za KO a DSO pre zomrelých daňovníkov
a umiestnených v celkovej sume 261,38 €
9. Rozpočtovú zmenu v rozpočte obce Valaská Belá na rok 2009 vo výdavkovej časti:
ŠSZČ – dotácia na originálne kompetencie na bežné výdavky, navýšenie dotácie
o 6640 € a navýšenie na originálne kompetencie ŠJ ZŠ o 3320 €.

C. n e s c h v a ľ u j e:
1. Spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny
Magura – Strážov vo výške 0,33 € na obyvateľa, t. j. 747,12 €

Vo Valaskej Belej dňa 22. 12. 2009
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
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Miroslav Králik

