Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 20. mája 2010
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný: Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2200 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 za I. štvrťrok 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 Miroslava Králika a Evu Belákovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mgr. Bibianu Pružincovú 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 25. 3. 2010 bolo uznesením číslo 49/2010 bolo uložené
stavebnej komisii predložiť návrh opráv miestnych komunikácií – predseda tejto
komisie sa ospravedlnil, na zasadnutie sa nedostaví. Starosta obce miestne komunikácie
spísal a nafotil z dôvodu, že je už takmer letné obdobie. Je potrebné, aby ich obecné
zastupiteľstvo prehodnotilo a vybralo tie, na ktoré je potrebné dať vpracovať cenovú
ponuku. Poslanci navrhli v tomto roku opraviť miestne komunikácie, ktoré sú vo
vlastníctve obce (usporiadané). Navrhli dať vypracovať cenovú ponuku na miestnu

komunikáciu od pána Alexandra Drienika po most pri predajni zeleniny, od mostu po
zdravotné stredisko, cestu k Leoni, u Tantošov – spodná ulica vľavo, u Kráľov po
most do Tantošov a cestu do Jančovej. Na tieto miestne komunikácie obecné
zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce dať vypracovať cenovú ponuku.
Uznesením č. 50/2010 z 22. 4. 2010 bola odložená žiadosť Petra Mazánika a manželky
Kataríny, Valaská Belá 236 o odpredaj parcely 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. V utorok 18. 5. 2010 sa uskutočnilo stretnutie obyvateľov
radovky a spodnej ulice pri základnej škole z dôvodu podpísania súhlasu, že sa budú
spolupodieľať na vypracovaní technického podkladu na opravu zamerania pozemkov,
ktorý sa následne dá vypracovať a zapísať Správe katastra Prievidza.
Uznesením č. 50/2010 z 22. 4. 2010 bola ďalej bola odložená žiadosť Alžbety
Matejkovej, bytom Galanta o odpredaj pozemku parcela č. 416/2 a spoluvlastníckeho
podielu 1/7 z pozemku parcela číslo 416/2 z dôvodu, že si doloží k žiadosti vyjadrenie
spoluvlastníkov parcely číslo 416/2, že si neuplatnia predkupné právo v zmysle
Občianskeho zákonníka. Výpis z uznesenia z minulého zasadnutia bol zaslaný,
žiadateľka sa zatiaľ neozvala.
Ďalej bolo starostovi obce uznesením č. 50/2010 z 22. 4. 2010 odporučené
splnomocniť JUDr. Janu Bezákovú na právne zastupovanie Obce Valaská Belá na
Okresnom súde v Prievidzi v súdnom spore s COOP Jednota Prievidza, SD spis. zn.
5C/166/2004 a ukončiť právne zastupovanie JUDr. Ivanom Kudlom. Uznesenie je
splnené.
Uznesením č. 50/2010 z 22. 4. 2010 bolo odporučené starostovi obce uzatvoriť
dohodu s ÚPSVaR Prievidza o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej
a miestnej zamestnanosti. Dohoda bude v 21. týždni podpísaná a následne sa budú
uzatvárať zmluvy s vybranými pracovníkmi menších obecných služieb.
Uznesením č. 50/2010 z 22. 4. 2010 bolo odporučené starostovi obce zabezpečiť
upratanie veľkoobjemových kontejnerov z urbárskych pozemkoch – starosta obce
odpovedal listom Urbárskemu spoločenstvu Valaská Belá, v ktorom upozornil
predsedu urbárskeho spoločenstva na to aby zabezpečil upratanie materiálu na
obecnom pozemku pri budove US. Kontajnery sú odstránené, zostali len na cintoríne
a smerom do Dutých. V budúcnosti sa budú kontajnery rozmiestňovať do určených
lokalít v dohodnutom čase. K tomuto problému prebehla rozprava medzi poslancami
aj ostanými prítomnými. Starosta obce uviedol, že je potrebné využiť v maximálnej
miere vývoz kukavozom vo všetkých prístupných lokalitách obce. Občania si však
musia zakúpiť kukanádoby.
V odporúčacej časti uznesenia číslo 50/2010 z 22. 4. 2010 mal starosta obce predložiť
ekonomické náklady o autodoprave za predchádzajúce 3 roky. Tieto boli spracované
do tabuľky a predložené poslancom pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Starosta obce ďalej uviedol, že v rozpočte nebol plánovaný nákup nákladného vozidla,
ale je vo veľmi zlom stave. V prípade, že sa obec rozhodne zakúpiť starší nákladný
automobil, je potrebné schváliť rozpočtovú zmenu.
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. Natália Juríková a Anna
Matlová – za ZŠ Valaská Belá. Mgr. Juríková informovala prítomných o personálnych
problémoch – odchádza zo ZŠ Mgr. Cvíčelová. Ďalej informovala poslancov o ponuke
priestorov na základnej škole pre materskú školu. V súčasnom období riešia aj problém
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spravovania počítačov. Výber sa bude robiť z troch firiem. Ďalej informovala aj
o úspechoch žiakov základnej školy. Písomná správa je prílohou zápisnice.
Pani Anna Matlová pripomenula byty základnej školy, informovala sa, či by bolo
možné prenajímať aj spodný byt. Pripomenula aj zvyšovanie nájmu bytov, upozornila,
že ona ako nájomca platí zvýšený nájom a pán Mgr. Toček neplatí zvýšené nájomné.
Poslanci navrhli predložiť do budúceho zasadnutia OZ prehľad platieb za byty na
základnej škole za obdobie od 1. 2. 2008.
Ostatní prítomní nemali k programu žiadne pripomienky.
4. Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010 – bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Jednotlivo po položkách plnenie rozpočtu obce
zdôvodnil starosta obce. Plnenie rozpočtu obce pripomienkoval poslanec Marian
Híreš, informoval sa o niektorých položkách rozpočtu obce. Ďalej plnenie rozpočtu
pripomienkoval poslanec Tomáš Púry, ktorý žiadal pri plnení v ďalších štvrťrokoch
doplniť rekapituláciu o mzdové náklady, odvody a bežné výdavky podľa jednotlivých
stredísk. Poslanci správu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010 vzali na vedomie.
5. Rôzne a diskusia:
5.1. Anna Korenačková, Valaská Belá 39 – žiadosť o odpredaj pozemku parcela číslo
18584/8 a 18584/9 za účelom usporiadania si pozemku pod RD č. 39 – poslanci
schválili odpredaj za cenu 2,- €/m2 s tým, že si kupujúca uhradí náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti. Obecné zastupiteľstvo schválilo tento predaj v súlade
s § 9a, odsek 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
5.2. Jozef Kuric a manželka Daniela, Nitrianske Rudno, Hlavná 546 – žiadosť o zmenu
územného plánu za účelom výstavby rodinného domu a garáže na parcelách č. 2225/5
a 2225/4 k. ú. Valaská Belá – poslanci zmenu územného plánu jednomyseľne schválili.
5.3. Školská jedáleň pri ZŠ vo Valaskej Belej – žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie
krytu na kuchynský robot – poslanci finančný príspevok jednomyseľne zamietli,
2 poslanci sa zdržala hlasovania (Tomáš Púry a Mgr. Bibiana Pružincová). Poslanci
žiadosť zamietli s tým, že odporučili použiť na zakúpenie krytu finančné prostriedky
z vlastných príjmov.
5.4. August Senko, Valaská Belá 545 – žiadosť o riešenie havarijnej situácie – prírodnej
katastrofy – uvoľnenie balvanov zo skalnej steny – poslanci jednomyseľne schválili
poskytnutie materiálovej výpomoci vo forme nepotrebných rozhlasových stĺpov
a sieťového pletiva.
5.5. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o mieste a čase konania volieb
do NR SR, ktoré sa budú konať 12. 6. 2010. Poslanci informácie vzali na vedomie.
5.6. Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš sa informoval o evidencii materiálu, o budovaní terasy,
informoval sa o nadčasových hodinách zamestnancov obce, ďalej sa informoval či je
pán Cigáň na PN, ďalej uviedol, že hl. kontrolór obce už takmer za pol roka
nepredložil správu z kontroly na základnej škole, ďalej pripomenul, či je v súlade so
zákonníkom práce a platnými právnymi predpismi miesto výkonu práce hlavného
kontrolóra obce, ktoré má podľa pracovnej zmluvy v Prievidzi.
Ø poslanec Miroslav Králik navrhol odobrať vzorky vody zo studní na Stanáku
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Ø poslankyňa Anna Mokrišová sa informovala, či sa uvažuje s nainštalovaním
kamerového systému v centre obce, poslanci odporučili dať vypracovať cenovú
ponuku na vonkajší kamerový systém
Ø poslankyňa Mgr. Bibiana Pružincová informovala sa o výstavbe tržnice v obci
a o nadčasových hodinách
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. 51/2010

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 20. mája 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 plnení rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2010
3. Informáciu starostu obce o voľbách do NR SR, ktoré sa budú konať 12. 6. 2010

B. s c h v a ľ u j e :
1. Odpredaj pozemkov novovytvorená parc. č. 18584/8 zastavané plochy o výmere 8 m2
a parc. č. 18584/9 zastavané plochy o výmere 32m2(novovytvorené parcely podľa GP
č.72/2010 vyhotovený Geoslužbou Prievidza), ktoré sú zastavané rodinným domom č.
39 Anne Korenačkovej Valaská Belá 39 .za cenu 2.€/m2 s tým, že kupujúca 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. Zmenu územného plánu obce Valaská Belá za účelom výstavby rodinného domu
a garáže na parcele číslo 2225/4 a 2225/5 (novovytvorené parcely podľa GP č.
129/2010, vyhotoveného Geoslužbou Prievidza) pre Jozefa Kurica a manželku
Danielu, trvalo bytom Hlavná 546, Nitrianske Rudno.
3. Materiálovú výpomoc na riešenie havarijnej situácie pre pána Augusta Senku, bytom
Valaská Belá 545 vo forme nepotrebných rozhlasových stĺpov a sieťového pletiva.
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C. z a m i e t a :
1. Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie ochranného krytu na kuchynský robot
zn. RE – 22 pre Školskú jedáleň pri ZŠ vo Valaskej Belej s tým, že odporúča použiť na
zakúpenie krytu finančné prostriedky z vlastných príjmov.

D. u k l a d á :
1. Riaditeľke Základnej školy vo Valaskej Belej predložiť do budúceho zasadnutia OZ
prehľad platieb za nájom bytov základnej školy za obdobie od zvýšenia nájomného,
t. j. od 1. 2. 2008.
Termín: júnové zasadnutie OZ

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ vo Val. Belej

E. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce dať vyhotoviť cenovú ponuku na opravu miestnych komunikácií
asfaltovaním na nasledovné miestne komunikácie:
miestna komunikácia od pána Alexandra Drienika po most pri predajni zeleniny, od
mostu po zdravotné stredisko, cestu k Leoni, u Tantošov – spodná ulica vľavo,
u Kráľov po most do Tantošov a cestu do Jančovej
2. Starostovi obce dať vypracovať cenovú ponuku na vonkajší kamerový systém.
3. Starostovi obce zistiť možnosť vyhotovenia rozboru vody zo studní v časti obce
Stanáková.

Vo Valaskej Belej dňa 24. 5. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Miroslav Králik

a
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Eva Beláková

