Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 21. januára 2010
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka

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, zaželal im veľa osobných a pracovných úspechov
v roku 2010 a oboznámil ich s programom, ktorý poslanci jednomyseľne schválili bez
pripomienok.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Tomáša Sýkoru a Martu Furkovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Annu Mokrišovú a Miroslava Králika.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.
2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Na minulom zasadnutí nebolo prijaté žiadne ukladacie uznesenie. Poslanci správu vzali
na vedomie.
3. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
– na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila Mgr. Zdenka Točeková. Na

zasadnutie obecného zastupiteľstva bola vyslaná ako zástupca Základnej školy vo
Valaskej Belej. Žiadne pripomienky neuviedla.
4. Rôzne a diskusia:
4.1. Starosta obce predložil na schválenie poslancom obecného zastupiteľstva Internú
smernicu obce Valaská Belá na vedenie pokladničných operácií na obecnom úrade vo
Valaskej Belej. Smernica nebola zaslaná poslancom, prečítal ju a bližšie vysvetlil
starosta obce. Internú smernicu pripomienkoval hlavný kontrolór obce a poslanec
Marian Híreš. Poslanci internú smernicu jednomyseľne schválili. V súvislosti so
schválením internej smernice poslanec Marian Híreš dôrazne upozornil na uzamykanie
a bezpečnosť budovy obecného úradu po pracovnej dobe, cez víkendy a sviatky.
4.2. Starosta obce prečítal poslancom správu Advokátskej kancelárie v Prievidzi – JUDr.
Kataríny Macháčkovej o súdnych sporoch obce Valaská Belá. K správe sa informovala
Mgr. Bibiana Pružincová, konkrétne na exekúciu pani Januškovej. Pripomienkoval ju
poslanec Marian Híreš a hlavný kontrolór obce. Poslanci správu JUDr. Kataríny
Macháčkovej vzali na vedomie.
4.3. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu zápisnice o vyradení inventárnych
predmetov majetku obce a majetku v správe MKS a základnej školy. Poslanci vyradenie
inventárnych predmetov jednomyseľne schválili podľa predložených zoznamov.
4.4. Diskusia:
Ø poslanec Ing. Pavol Jurkovič informoval o priebehu ROEPu v obci Valaská Belá
a o obsadení členov komisie
Ø poslankyňa Anna Mokrišová upozornila na neporiadok v obci po zábavách a nočných
diskotékach
Ø poslankyňa Marta Furková upozornila na zlý stav vozidla LIAZ, navrhla zakúpenie
staršieho nákladného vozidla
Ø poslanec Marian Híreš informoval sa o zakúpení nového informačného systému
Korwin, aké boli náklady na zakúpenie a aké budú náklady na školenia a pod. Poslanec
ďalej navrhol zapracovať do nájomných zmlúv bezhotovostné platby za nájom
a ostatné služby. Ďalej poslanec upozornil na stavebné práce, ktoré sa v obci
uskutočňujú bez stavebného povolenia. Poslanec Marian Híreš požiadal o predloženie
správ plnenia rozpočtu za minulý rok od všetkých subjektov, ktorým sa schvaľujú
finančné prostriedky v rozpočte obce
Ø poslanec Ing. Pavol Jurkovič sa informoval o problematike verejného priestranstva,
hlavne pri stavebninách v obci, ďalej sa informoval o olympiádach a súťažiach na
základnej škole, ďalej sa informoval o činnosti školského strediska záujmovej činnosti
na Základnej škole vo Valaskej Belej
Ø Mgr. Zdenka Točeková informovala o účastiach na olympiádach o účasti na
záujmových krúžkoch
5. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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U Z N E S E N I E č. 45/2010
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 21. januára 2010
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. Správu o stave súdnych sporov na Okresnom súde v Prievidzi predloženú právnou
zástupkyňou JUDr. Katarínou Macháčkovou.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Internú smernicu obce Valaská Belá č. 1/2010 na vykonávanie pokladničných operácií
na Obecnom úrade vo Valaskej Belej.
2. Vyradenie inventárnych predmetov majetku obce podľa predloženého zoznamu
v celkovej hodnote 17 868,06 €.
3. Vyradenie inventárnych predmetov majetku obce v správe Miestneho kultúrneho
strediska vo Valaskej Belej podľa predloženého zoznamu v celkovej hodnote
1 312,83 €.
4. Vyradenie inventárnych predmetov majetku obce v správe Základnej školy vo Valaskej
Belej podľa predloženého zoznamu v celkovej hodnote 5 060,28 €.
Vo Valaskej Belej dňa 25. 1. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Tomáš Sýkora

a
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Marta Furková

