Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 18. februára 2010
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Elena Kopčanová – riaditeľka MKS
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2100 h

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

***

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá, MKS a TJ za rok 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 Miroslava Králika a Ing. Pavla
Jurkoviča.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mgr. Bibianu Pružincovú a Martu Furkovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Na minulých zasadnutiach neboli prijaté žiadne ukladacie uznesenia.
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 zúčastnila riaditeľka Základnej školy vo

Valaskej Belej Mgr. Ingrid Príbelszká a pracovníčka základnej školy Jana Lapšová. Pani
riaditeľka informovala poslancov o kultúrnych a športových aktivitách základnej školy,
o účastiach a úspechoch na okresných a krajských súťažiach. Ďalej informovala
o rozpočte školy na rok 2010, o finančných potrebách školy. Riaditeľka informovala
obecné zastupiteľstvo o zámeroch na rekonštrukciu budovy a modernizáciu tried.
Informácie riaditeľky pripomienkoval Ing. Pavol Jurkovič, informoval sa, či nákup
notebookov bol uskutočnený formou verejnej súťaže a ako bol projekt financovaný.
4. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2009 – jednotlivo po položkách
rozpočtu obce zdôvodnil starosta obce. Plnenie rozpočtu pripomienkovali poslanci
Ing. Pavol Jurkovič a Marian Híreš. Informovali sa o kapitole MŠ. Upozornili na
dodržiavanie finančnej disciplíny. Poslanci správu o plnení rozpočtu obce vzali na
vedomie, správa je prílohou originálu tejto zápisnice.
Plnenie rozpočtu Základnej školy vo Valaskej Belej za rok 2009 – bol predložený
písomne poslancom pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Poslanci rozpočet
základnej školy vzali na vedomie.
Plnenie rozpočtu MKS Valaská Belá za rok 2009 – správu o plnení rozpočtu
a správu o činnosti MKS predložila riaditeľka MKS pani Elena Kopčanová. Správu
poslanec Ing. Pavol Jurkovič, informoval sa o položke reprezentačné a kancelárske,
čistiace potreby a ostatný materiál. Ďalej správu pripomienkovala Jana Lapšová,
informovala sa o kultúrnych poukazoch. Ďalej rozpočet pripomienkoval poslanec
Marian Híreš, odporučil do budúcna znížiť príjmovú časť rozpočtu v prípade, že je
predpoklad, že sa nenaplní. Ďalej sa informoval o objekte WC pri kultúrnom dome,
ktoré používa aj majiteľ krčmy u Mateja Václav Štolovský a neplatí za tento objekt
nájom. Navrhol objekt usporiadať. Ďalej sa informoval o prenájme kultúrneho domu
pre predajcov. Navrhol zvážiť výšku prenájmu. Správa je súčasťou originálu tejto
zápisnice, poslanci ju vzali na vedomie.
Plnenie rozpočtu TJ Štart Krištáľ Valaská Belá za rok 2009 – predložil písomne
predseda TJ Marek Nemček. Správu prečítal starosta obce, je prílohou originálu tejto
zápisnice, poslanci ju vzali na vedomie.
5.

Rôzne a diskusia:

5.1. Občianske združenie Rodičovké združenie pri ZŠ vo Valaskej Belej – žiadosť
o finančný príspevok na lyžiarsky výcvik. Hlavný kontrolór upozornil na dodržiavanie
VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií. Poslanci jednomyseľne schválili finančný
príspevok na lyžiarsky výcvik vo výške 160 €, zúčtovanie musí byť doložené kópiou
uhradených dokladov.
5.2. Hlavný kontrolór Ing Jozef Krett predložil správu o výsledku vykonanej kontroly
účelovosti použitia poskytnutých dotácií z rozpočtu obce Valaská Belá v rozpočtovom
roku 2008.
5.3. Hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett predložil správu o kontrolnej činnosti v obci
Valaská Belá v roku 2009. V správe hlavný kontrolór navrhol zrušiť uznesenie
č. 39/2009 písmeno c) odst. 1. Správu pripomienkovali poslanci Mgr. Bibiana
Pružincová, Marian Híreš. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice, poslanci ju
vzali na vedomie.
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5.4. Starosta obce informoval poslancov o odročení súdneho pojednávania v súdnom
spore o zaplatenie 1.762.000,- Sk s prísl. navrhovateľovi COOP Jednota Prievidza SD,
ktoré sa konalo 27. 1. 2010 na Okresnom súde v Prievidzi a bolo odročené na
neurčito. Ďalej informoval poslancov o žiadosti predsedu COOP Jednota Prievidza
Ing. Stanislava Paulíka za účelom mimosúdneho rokovania o skutočnostiach súdneho
sporu. Za účelom tohto rokovania bude zvolané dňa 25. 2. 2010 mimoriadne
zasadnutie OZ. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5.5. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava – rozhodnutie o neschválení Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z operačného programu ŽP – prečítal starosta obce.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5.6. Starosta obce informoval poslancov, že firme B a B Nitrianske Rudno bola zaslaná
výzva na prenájom verejného priestranstva, ďalej informoval o stanovisku majiteľa
B a B Nitrianske Rudno, ktoré bolo doručené emailom pred zasadnutím OZ.
5.7. Diskusia:
Ø Poslankyňa Marta Furková sa informovala o odmeňovaní zamestnancov úradu.
Zdôraznila, že zamestnanec Dušan Furka ako vodič, ktorý vykonáva zodpovedné
povolanie je odmeňovaný nižšie ako kurič obecného úradu. Informáciu doplnil aj
poslanec Marian Híreš, ktorý uviedol, že je nepomer vo výške osobných príplatkov,
vyplácaných manuálnym zamestnancom, čo zistil z predložených nákladov na
vykurovanie.
Ø Poslanec Miroslav Králik informoval obecné zastupiteľstvo, že je veľký ohlas
obyvateľov na vývoz veľkoobjemových kontajnerov, navrhol kontajnery zrušiť
Ø Poslanec Marian Híreš požiadal o rozbor nákladov na odhŕňanie snehu vlastným
vozidlom a cudzím vozidlom
Ø poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
6. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 47/2010

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 18. februára 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
1.
2.
3.
4.
5.

na

vedomie:

Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2009.
Plnenie rozpočtu Základnej školy vo Valaskej Belej za rok 2009.
Plnenie rozpočtu Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej za rok 2009.
Plnenie rozpočtu TJ Štart Krištáľ Valaská Belá za rok 2009.
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6. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v obci Valaská Belá v roku
2009.
7. Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonanej kontroly účelovosti použitia
poskytnutých dotácií z rozpočtu obce Valaská Belá v rozpočtovom roku 2008.
8. 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, konaného dňa 27.1.2010 na Okresnom súde v Prievidzi
odročeného na neurčito a žiadosti predsedu Coop Jednota Prievidza Ing. Stanislava
Paulíka za účelom mimosúdneho rokovania o skutočnostiach súdneho sporu.
9. Informáciu starostu obce o Rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR
o neschválení nenávratného finančného príspevku na žiadosť s názvom: Zvýšenie
energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce
Valaská Belá.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Finančný príspevok pre žiakov 7. ročníka Základnej školy vo Valaskej Belej vo výške
160 €, ktoré budú použité na čiastočnú úhradu nákladov na lyžiarsky výcvik s tým, že
zúčtovanie musí byť doložené kópiou uhradených dokladov.

C. odporúča:
1. Starostovi obce dať vyhotoviť geometrický plán na zápis do katastra nehnuteľností na
zameranie WC pri kultúrnom dome.
2. Starostovi obce zosúladiť VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií
neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.

D. r u š í :
1. Uznesenie č. 39/2009, písmeno c), odst. 1, ktoré bolo prijaté v nasledovnom znení:
odporúča starostovi obce dať vypracovať projektovú dokumentáciu k zmene užívania
priestorov v budove zdravotného strediska na byty a zároveň požiadať o zmenu
užívania stavby.
Vo Valaskej Belej dňa 22. 2. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Miroslav Králik

a
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Ing. Pavol Jurkovič

