Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 22. apríla 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 2200 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 Tomáša Sýkoru a Mgr. Bibianu
Pružincovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Tomáša Púryho a Martu Furkovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Na zasadnutí OZ dňa 25. 3. 2010 bolo uznesením číslo 49/2010 uložené zapracovať
rozpočtovú zmenu. Úloha je splnená.
Ďalej bolo uznesením číslo 49/2010 z 25. 3. 2010 uložené stavebnej komisii predložiť
súpis a návrh opráv miestnych komunikácií, usporiadaných podľa potreby a dôležitosti
opráv týchto komunikácií.Úloha nie je splnená, trvá naďalej.
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 zúčastnili Mgr. Dušičková a
Mgr. Nemčeková – za ZŠ Valaská Belá. Predložili správu o vyhodnotení vlastných
príjmov základnej školy za I. štvrťrok 2010. K programu nemali žiadne pripomienky.
4. Rôzne a diskusia:
4.1. Občianske združenie, Rodičovské združenie pri Základnej škole vo Valaskej Belej –
žiadosť o finančný príspevok na lyžiarsky a plavecký výcvik. Poslanci hlasovali
o návrhu 440 € účelovo na plavecký a lyžiarsky výcvik – poslanci jednomyseľne
schválili príspevok 440 € na lyžiarsky a plavecký výcvik. V prípade nevyčerpania týchto
finančných prostriedkov do konca roka 2010 je potrebné tieto prostriedky vrátiť na
účet obce.
4.2. ZO SZZP vo Valaskej Belej – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť
vo výške 100 € a zároveň aj žiadosť o poskytnutie priestorov. Poslanci hlasovali,
žiadosť jednomyseľne zamietli. Miestnosť na zdravotnom stredisku môže organizácia
využívať bezplatne na svoju činnosť.
4.3. Peter Mazánik a Ing. Katarína Mazániková, rod. Revická, bytom Valaská Belá 236 –
žiadosť o odpredaj časti parcely číslo 937/15 – poslanci odložili s tým, že Obec
Valaská Belá vstúpi do jednania so zhotoviteľom technického podkladu pre
uskutočnenie zmeny v zákrese v KN.
4.4. Základná škola Valaská Belá – vyhodnotenie vlastných príjmov, prečítala zástupkyňa
základnej školy Mgr. Herta Dušičková. Vyhodnotenie pripomienkoval poslanec
Marian Híreš, poslanec Ing. Pavol Jurkovič a hlavný kontrolór. Poslanci vyhodnotenie
vlastných príjmov základnej školy za I. štvrťrok 2010 vzali na vedomie
4.5. Jana Revická, Valaská Belá 31 – žiadosť o odpredaj pozemku – skutočnosti vysvetlil
Ing. Pavol Jurkovič – poslanci hlasovali za odpredaj Jane Revickej – za hlasovali 4
(Mokrišová, Púry, Králik, Pružincová), 1 proti (Beláková), zdržali sa 3 poslanci
(Furková, Híreš, Sýkora) a 1 poslanec nehlasoval (Ing. Pavol Jurkovič). Poslanci
odpredaj zamietli.
4.6. Alžbeta Matejková, rod. Rigová, SNP 998/23, Galanta – žiadosť o odkúpenie
pozemku parc. 414 a parc. č. 416/2 – skutočnosti vysvetlil poslanec Ing. Pavol
Jurkovič. Hlavný kontrolór obce upozornil na dodržiavanie zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a pri použití ceny z titulu zvlášť zreteľa hodného
prípadu uviesť do uznesenia dôvod. Poslanci žiadosť odložili s tým, že doloží
k žiadosti vyjadrenia spoluvlastníkov parc. číslo 416/2, že si neuplatnia predkupné
právo v zmysle Občianskeho zákonníka.
4.7. Okresný súd Prievidza – žiadosť o súčinnosť pri zabezpečovaní zvolenia kandidáta
prísediaceho na súdnom pojednávaní. Poslanci jednomyseľne zvolili pani Zdenku
Kochanovú, Valaská Belá 232.
4.8. Návrh VZN č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
– poslanci jednomyseľne schválili.
4.9. Cenník kopírovania Obecného úradu Valaská Belá – poslanci jednomyseľne schválili
navrhované sadzby za kopírovanie.
4.10.Starosta obce informoval poslancov 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 uchádzačmi o zamestnanie v hmotnej
núdzi. Poslanci schválili 6 uchádzačov: Vladimír Bernát, Valaská Belá 471, Anna
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Franková, Valaská Belá 235, Pavel Falkovský, Valaská Belá 528, Milan Golej, Valaská Belá
129, Vladimír Hlavatý, Valaská Belá 1000 a Stanislav Furka, Valaská Belá 442. Dohoda sa
uzatvára na dobu určitú od 1. 5. 2010 do 31. 5. 2010. Aktivačná činnosť sa vykonáva v
rozsahu 16 hodín týždenne v obci Valaská Belá. Poslanci uzavretie dohody
jednomyseľne schválili.
4.11. Starosta obce informoval o rozsudku odvolacieho Krajského súdu v Trenčíne, ktorý
potvrdil rozsudok Okresného súdu v Prievidzi v súdnom spore o neplatnosť
skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy navrhovateľky Ing.
Zdenky Hlivovej pod spis. z. 5C/108/2008. Poslanci informáciu starostu obce vzali na
vedomie.
4.12.Starosta obce informoval poslancov o právnom audite v súdnom spore o zaplatenie
1.762.000,- Sk s prísl. navrhovateľovi COOP Jednota Prievidza, SD pod spis.
zn. 5C/166/2004. Poslanci OZ odporučili starostovi obce splnomocniť JUDr. Janu
Bezákovú na právne zastupovanie Obce Valaská Belá na Okresnom súde Prievidza
o zaplatenie 1.762.000,- Sk s prísl. navrhovateľovi COOP Jednota Prievidza, SD pod
spis. zn. 5C/166/2004.
4.13.Starosta obce informoval o tlačovej správe ZMOS, o prijatí dotácie na dofinancovanie
rozpočtov obcí a miest, ktoré budú obciam poukázané do 30. 4. 2010. Poslanci
informácie starostu obce vzali na vedomie.
4.14.Urbárske spoločenstvo Valaská Belá – výzva na odstránenie veľkoobjemových
kontajnerov – starosta obce oboznámil poslancov, kde sa kontajnery stiahli a kam sa
premiestnili. Poslanci odporučili starostovi obce stiahnuť veľkoobjemové kontajnery
z urbárskych pozemkov a zabezpečiť upratanie neporiadku na pozemkoch.
4.15.Starosta obce informoval poslancov o ponukách na kúpu nákladného automobilu –
poslanci požiadali o predloženie ekonomických podkladov na autodopravu za
posledné 3 roky. Poslanci informácie starostu obce vzali na vedomie.
4.1. Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš sa informoval o dodržiavaní VZN o verejnom priestranstve,
ďalej sa informoval, či sa bude pokračovať v prácach na odstránení terasy, ďalej sa
informoval o stavebných prácach a terénnych úpravách pod školou, informoval sa
o nákladoch na zimnú údržbu, informoval sa o nájmoch na základnej škole
Ø poslankyňa Marta Furková sa informovala o vykurovaní v obecných budovách
Ø poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
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. 50/2010

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 22. apríla 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 rozsudku odvolacieho Krajského súdu v Trenčíne, ktorý
potvrdil rozsudok Okresného súdu v Prievidzi v súdnom spore o neplatnosť skončenia
pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy navrhovateľky Ing. Zdenky Hlivovej
pod spis. z. 5C/108/2008.
3. Informáciu starostu obce o právnom audite v súdnom spore o zaplatenie 1.762.000,- Sk
s prísl. navrhovateľovi COOP Jednota Prievidza, SD pod spis. zn. 5C/166/2004.
4. Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej školy vo Valaskej Belej za I. štvrťrok 2010.
5. Informáciu starostu obce o tlačovej správe ZMOS.
6. Informáciu starostu obce o ponuke kúpy nákladného automobilu.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Finančný príspevok Rodičovskému združeniu pri ZŠ vo Valaskej Belej pre žiakov
7. ročníka a žiakov prvého stupňa Základnej školy vo Valaskej Belej na čiastočnú
úhradu nákladov na lyžiarsky a plavecký výcvik výške 440.€, s tým, že zúčtovanie musí
byť doložené kópiou uhradených dokladov. V prípade nevyčerpania týchto finančných
prostriedkov do konca roka 2010 je potrebné tieto prostriedky vrátiť.
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 uchádzačmi o zamestnanie v hmotnej núdzi v počte 6 uchádzačov:
Vladimír Bernát, Valaská Belá 471, Anna Franková, Valaská Belá 235, Pavel Falkovský,
Valaská Belá 528, Milan Golej, Valaská Belá 129, Vladimír Hlavatý, Valaská Belá 1000
a Stanislav Furka, Valaská Belá 442. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 1. 5. 2010
do 31. 5. 2010. Aktivačná činnosť sa vykonáva v rozsahu 16 hodín týždenne v obci
Valaská Belá.
3. VZN č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
4. Sadzby za služby poskytované obecným úradom občanom s účinnosťou od 1. 5. 2010:
Reprografické služby:
Čiernobiela kópia / výtlačok na laserovej tlačiarni
A4 jednostranná
0,10 €/ks
A4 obojstranná
0,15 €/ks
A3 jednostranná
0,20 €/ks
A3 obojstranná
0,25 €/ks
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Farebná kópia / výtlačok na farebnej tlačiarni
A4 farebná
0,60 €/ks
A3 farebná
1,20 €/ks
Faxovanie:
0,66 €/strana

C. z a m i e t a :
1. Finančný príspevok na činnosť pre ZO SZZP vo Valaskej Belej na rok vo výške 100 €,
s tým, z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov s tým, že organizácia môže
bezplatne využívať miestnosť na zdravotnom stredisku na svoju činnosť.
2. Žiadosť Jany Revickej, Valaská Belá 31 o odpredaj pozemkov novovytvorená parcela
číslo 18584/8 – zastavané plochy vo výmere 8 m 2 a parcela číslo 18584/9 – zastavané
plochy o výmere 32 m2.

D. o k l a d á :
1. Žiadosť Petra Mazánika a manželky Ing. Kataríny Mazánikovej, trvalo bytom Valaská
Belá 236 o odpredaj časti pozemku parc. č. 937/15 a parc. č. 934/8 s tým, že obec
vstúpi do jednania so zhotoviteľom technického podkladu pre uskutočnenie zmeny
v zákrese v KN.
2. Žiadosť Alžbety Matejkovej, bytom Galanta, ul. SNP 998/23 o odpredaj pozemku
parcela. č. 414 – zastavaná plocha o výmere 96 m2 a spoluvlastnícky podiel 1/7
z pozemku parcela č. 416/2 – zastavaná plocha o výmere 334 m2, k. ú. Valaská Belá
s tým, že doloží k žiadosti vyjadrenia spoluvlastníkov parcely číslo 416/2, že si
neuplatnia predkupné právo v zmysle Občianskeho zákonníka.

E. v o l í :
1. Prísediaceho na súdne pojednávania pre Okresný súd Prievidza z radov občanov obce
Valaská Belá na obdobie rokov 2010 – 2014 Zdenku Kochanovú, trvalo bytom Valaská
Belá 232.

F. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce splnomocniť JUDr. Janu Bezákovú na právne zastupovanie Obce
Valaská Belá na Okresnom súde Prievidza o zaplatenie 1.762.000,- Sk s prísl.
navrhovateľovi COOP Jednota Prievidza, SD pod spis. zn. 5C/166/2004.
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2. Starostovi obce. uzatvoriť s ÚPSVaR Prievidza Dohodu o poskytnutí príspevku na
podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v platnom znení na počet šesť UoZ na plný úväzok,
na obdobie 9 mesiacov od 1.6.2010.
3. Starostovi obce dať vypracovať cenovú ponuku na zhotovenie technického podkladu
na zhotovenie zmeny v zákrese KN.
4. Starostovi obce odstrániť veľkoobjemové kontejnery z pozemkov Urbárskeho
pozemkového spoločenstva Valaská Belá a zabezpečiť upratanie neporiadku na
urbárskych pozemkoch.
5. Starostovi obce dať vypracovať ekonomické podklady o autodoprave za
predchádzajúce 3 roky.

Vo Valaskej Belej dňa 26. 4. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Tomáš Sýkora

a

6

Mgr. Bibiana Pružincová

