Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 25. marca 2010
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný:
Tomáš Sýkora – ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2230 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, oboznámil ich s programom, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Martu Furkovú a Mariana Híreša.
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.
Na zasadnutí OZ dňa 18. 2. 2010 bolo uznesením číslo 47/2010 v časti C/1
odporučené starostovi obce dať vyhotoviť geometrický plán na zápis do katastra
nehnuteľností na zameranie WC pri kultúrnom dome. Uznesenie bolo splnené,
geometrický plán je vyhotovený a budovy boli zaslané Správe katastra Prievidza na
zápis na LV č. 1.

Ďalej bolo uznesením číslo 47/2010 v časti C/2 odporučené starostovi obce zosúladiť
VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám
a záujmovým združeniam so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Starosta obce preložil návrh VZN Obce č. 1/2010. Návrh
pripomienkoval Ing. Pavol Jurkovič. Upozornil, že pokiaľ sa schváli toto VZN,
ovplyvní to schválený rozpočet na rok 2010. Poslanca Jurkoviča podporil aj poslanec
Marian Híreš. Ing. Jurkovič navrhol upraviť článok II. predloženého návrhu VZN.
Návrh Ing. Jurkoviča na úpravu VZN poslanci jednomyseľne schválili. Poslanec
Marian Híreš navrhol doplniť v článku V. vetu „zúčtovanie predloží prijímateľ dotácie
ekonomickému oddeleniu, ktoré zúčtovanie skontroluje“. Po úpravách VZN č. 1/2010
o podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám a záujmovým
združeniam poslanci jednomyseľne schválili.
Na zasadnutí OZ dňa 18. 2. 2010 požiadal poslanec Marian Híreš o rozbor nákladov
na odhŕňanie snehu vlastným vozidlom a cudzím vozidlom. Tento rozbor bude
predložený na budúcom zasadnutí OZ, pretože zimná údržba ešte ukončená nebola.
Ďalej starosta obce informoval o zaslaní platobného výmeru na daň za užívanie
verejného priestranstva firme BaB stavebniny, s. r. o. Nitrianske Rudno – platobný
výmer vo výške 100,- €. Poslanec Marian Híreš sa informoval o platení poplatkov za
verejné priestranstvo od ostatných fyzických a právnických osôb a o dodržiavaní VZN
o verejnom priestranstve, upozornil opätovne na to, že sa podľa neho VZN
nedodržiava. K problému verejného priestranstva prebehla dlhšia rozprava. Poslanci
s podmienkami dohody a s platobným výmerom č. A/2010/755, ktorý bol vyrubený
firme BaB stavebniny, s. r. o. Nitrianske Rudno nesúhlasili.
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 vedúca Školskej jedálne pri Základnej škole vo
Valaskej Belej Janka Sieklová. Riaditeľka základnej školy upozornila na vandalizmus
v okolí školy. Požiadala o zvýšené kontroly zo strany polície. Ďalej upozornila na
nočné návštevy miestnych pohostinstiev žiakov základnej školy. Požiadala o zvýšené
kontroly aj v tomto smere. Ing. Pavol Jurkovič navrhol spracovať projekt na
rozmiestnenie kamerového systému v obci. Záverom pani riaditeľka poukázala na
rozpočet obce, podotkla, že čiastka, ktorá bola odsúhlasená na školské zariadenia je
nepostačujúca, hlavne na školské stredisko záujmovej činnosti. Poukázala na to, že
počet detí v stredisku záujmovej činnosti je počet detí v záujmových krúžkoch. Pani
riaditeľka sa informovala ako budú financie vo výške cca 19000 €, použité. Do
budúcna požiadala, že by bolo potrebné v spolupráci s finančnou komisiou,
ekonómkou obce, riaditeľkou materskej školy a riaditeľkou základnej školy sa podieľať
na príprave rozpočtu obce. Na pripomienky pani riaditeľky reagoval poslanec Marian
Híreš a starosta obce. Starosta obce oboznámil prítomných o informáciách, týkajúcich
sa školstva, ktoré boli na sneme ZMOS HN. Pani riaditeľka sa informovala aj
o možnosti spolufinancovania projektov na rekonštrukciu budovy základnej školy.
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4.

Rôzne a diskusia:

4.1. Matúš Nemček a manželka Alžbeta Nemčeková, rodená Sýkorová, trvalo bytom
Valaská Belá 323 – žiadosť o predaj parcely číslo 18524/8 o výmere 6 m2
novovytvorená parcela z pôvodnej parc. č. 18524 neknihovaná – cesta podľa GP
č. 60/2010 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza – poslanci jednomyseľne schválili
odpredaj parcely za cenu 2 € za m2 s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento predaj v súlade
s § 9 a, odsek 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
4.2. Jana Janušková, Valaská Belá 390 v zastúpení Mgr. Peter Švarc, advokát, Nám.
Slobody 1/17, Prievidza – žiadosť o odpustenie príslušenstva pohľadávky a návrh
dohody o splatení dlhu – poslanci hlasovali o odpustení príslušenstva pohľadávky
a návrhu dohody o splatení dlhu – za hlasovalo 0 poslancov, proti odpusteniu
8 poslancov. Odpustenie pohľadávky poslanci jednomyseľne zamietli.
4.3. Žiadosti občanov (Barbora Kováčová, Valaská Belá 588, Peter Kapko, Valaská
Belá 747), pracujúcich na území SR, ktorí sú ubytovaní v mieste výkonu práce
a občanom (Milan Mráz, Valaská Belá 899 a Štefánia Dolinajová, Valaská Belá 496
o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 na
10 Eur – poslanci schválili, 7 za, 1 sa zdržal hlasovania (Marian Híreš).
4.4. Žiadosť občanov, ktorí žijú v zahraničí (Renáta Dušičková Caturlová, Valaská Belá
250 a Silvia Bartovská, rod. Slugeňová, Valaská Belá 102) o odpustenie poplatku za
komunálne odpady a DSO na rok 201 v zmysle § 82 zák. č. 582/2004 Z. z.
– 6 poslancov hlasovalo za, 2 sa zdržali hlasovania (Marian Híreš a Ing. Pavol
Jurkovič).
4.5. Návrh na zmenu vo výdavkovej časti rozpočtu v zmysle predloženého návrhu –
poslanci jednomyseľne schválili zmenu rozpočtu.
4.6. Starosta obce informoval poslancov o Uznesení Okresného súdu Prievidza
a ustanovení znalca v súdnom spore o zaplatenie 1 762 000,- Sk s prísl. navrhovateľovi
COOP Jednota Prievidza, SD pod spis. zn. 5C/166/2004 a podaných námietkach.
Poslanci informácie starostu obce vzali na vedomie.
4.7. Starosta obce informoval poslancov o zasadnutí I. Snemu ZMO HN v roku 2010,
ktorý sa konal 19. 3. 2010 v Lazanoch. Poslanci informáciu starostu obce vzali na
vedomie.
4.8. Starosta obce informoval poslancov o príspevku na podporu regionálnej a miestnej
zamestnanosti § 50i zákona č. 52/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti.
4.9. Poslanci jednomyseľne schválili vyplatenie odmeny starostovi obce v súlade
s Odmeňovacím poriadkom Obce Valaská Belá čl. I. ods. 2 za obdobie január – marec
2010 vo výške 3,5 % súčtu platov za toto obdobie.

4.10.Diskusia:
Ø Poslankyňa Anna Mokrišová upozornila na veľký neporiadok okolo prevádzky
majiteľa Škadru.
Ø Poslankyňa Marta Furková sa informovala o možnosti zvýšenia platu zamestnancovi
obce Dušanovi Furkovi
Ø poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
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5. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 49/2010

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 25. marca 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. Informáciu starostu obce o Uznesení Okresného súdu Prievidza a ustanovení znalca
v súdnom spore o zaplatenie 1 762 000,- Sk s prísl. navrhovateľovi COOP Jednota
Prievidza, SD pod spis. zn. 5C/166/2004 a podaných námietkach.
3. Informáciu starostu obce o zasadnutí I. Snemu ZMO HN v roku 2010, ktorý sa konal
dňa 19. 3. 2010 v Lazanoch.
4. Informáciu starostu obce o príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
§ 50i zákona č. 52/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách v zamestnanosti.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Predaj parcely číslo 18524/8 o výmere 6 m2, novovytvorená parcela z pôvodnej parcely
č. 18524 neknihovaná – cesta podľa GP č. 60/2010 vyhotoveného Geoslužbou
Prievidza pre Matúša Nemčeka a manž. Alžbetu Nemčekovú, rodenú Sýkorovú, trvalo
bytom Valaská Belá 323 za cenu 2 € za m2 s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento predaj v súlade
s § 9 a, odsek 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
2. Uzavrieť dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb (§ 12 ods. 4
písmeno c) zákona 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení) medzi
Obcou Valaská Belá a uchádzačom o zamestnanie v hmotnej núdzi Stanislavom Furkom,
Valaská Belá 442. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 1. 4. 2010 do 30. 4. 2010.
Aktivačná činnosť sa vykonáva v rozsahu 16 hodín týždenne v obci Valaská Belá.
3. Na základe žiadostí a potvrdení občanov v zmysle § 9 VZN č. 3/2009 o podmienkach
určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Valaská Belá zníženie poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2010
na 10 €:
- občanom pracujúcim na území Slovenskej republiky, ktorí sú ubytovaní v mieste
výkonu práce:
Barbora Kováčová, Valaská Belá č. 588
Peter Kapko, Valaská Belá č. 747
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-

občanom:
Milan Mráz, Valaská Belá č. 899
Štefánia Dolinajová, Valaská Belá č. 496
4. Na základe žiadostí a dokladov občanov v zmysle § 82 zák. č. 582/2004 Z. z.
oslobodenie od poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2010:
- občanov žijúcich v zahraničí:
Renáta Dušičková Caturlová, Valaská Belá č. 250
Silvia Bartovská (rod. Slugeňová), Valaská Belá č. 102
5. Rozpočtovú zmenu v rozpočte Obce Valaská Belá vo výdavkovej časti rozpočtu na rok
2010:
– bežné výdavky obce – kód zdroja 41
- 38 005,- Eur
– bežné výdavky obce – kód zdroja 1319
+ 38 005,- Eur ,
ktorá súvisí s účelovo určenou dotáciou zo ŠR SR na financovanie bežných výdavkov
z titulu výpadku dane z príjmov, poukázanej na účet obce v decembri 2009 a bola
v schválenom rozpočte na rok 2010 zahrnutá len v príjmovej časti.
6. Vyplatenie odmeny starostovi obce v súlade s Odmeňovacím poriadkom Obce Valaská
Belá čl. I. ods. 2 za obdobie január – marec 2010 vo výške 3,5 % súčtu platov za toto
obdobie.

C. z a m i e t a :
1. Žiadosť o odpustenie príslušenstva pohľadávky a návrh dohody o splatení dlhu Jany
Januškovej, Valaská Belá 390, zastúpenej advokátom - Mgr. Petrom Švarcom.

D. u k l a d á :
1. Zodpovedným zamestnancom zapracovať schválenú zmenu do rozpočtu v zmysle
príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a uznesenia
vlády č. 868/2009 zo dňa 2. 12. 2009 oznámeného listom z MF SR zo dňa 3. 12. 2009
a v zákonom stanovenom termíne zúčtovať zo štátnym rozpočtom.
2. Stavebnej komisii do budúceho zasadnutia OZ predložiť súpis a návrh opráv
miestnych komunikácií, usporiadaných podľa potreby a dôležitosti opráv týchto
komunikácií.
Vo Valaskej Belej dňa 1. 4. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Marta Furková

a
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Marian Híreš

