Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 24. júna 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 Púry - ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2100 h
***

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2009
Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 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 Martu Furkovú a Mgr. Bibianu
Pružincovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mariana Híreša a Tomáša Sýkoru.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Na zasadnutí OZ dňa 20. 5. 2010 bolo uznesením číslo 51/2010 uložené riaditeľke
Základnej školy vo Valaskej Belej predložiť prehľad platieb nájomného školských
bytov. Správu prečítala účtovníčka základnej školy pani Martina Prostredná.

Zdôvodnenie uviedla riaditeľka základnej školy Mgr. Ingrid Príbelszká. Podľa
predloženej správy nájomník pán Mgr. Vladimír Toček má nedoplatok na nájomnom
1 083,04 € a pani Anna Matlová má nedoplatok na nájme 39,24 €. Prehľad platieb
poslanci po rozprave vzali na vedomie.
Uznesením číslo 51/2010 bolo odporučené starostovi obce dať vypracovať cenovú
ponuku na opravu miestnych komunikácií. Cenová ponuka bola vypracovaná, starosta
obce navrhol prebrať tento výber opráv miestnych komunikácií v bode rôzne.
Uznesením číslo 51/2010 bolo odporučené starostovi obce dať vypracovať cenovú
ponuku na vonkajší kamerový systém. Starosta obce informoval poslancov
o možnostiach zavedenia takéhoto systému a informoval o funkčnosti týchto
v okolitých mestách Prievidza a Bojnice. Úloha trvá, pretože cenová ponuka zatiaľ zo
strany dodávateľa vypracovaná nebola.
Uznesením číslo 51/2010 bolo odporučené starostovi obce zistiť možnosť
vyhotovenia rozboru vody zo studní v časti obce Stanáková. Starosta obce informoval
o spôsobe, akým by bolo možné odber uskutočniť zo strany hygieny,
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. Ingrid Príbelszká a Martina
Prostredná – za ZŠ Valaská Belá a Alena Kováčová – riaditeľka Materskej školy vo
Valaskej Belej. Riaditeľka MŠ Alena Kováčová informovala poslancov o prijatí
a neprijatí detí do materskej školy. Uviedla podmienky za akých bolo rozhodnuté
o prijatí a neprijatí detí. Ďalej informovala o ponuke od riaditeľky základnej školy na
umiestnenie neprijatých detí do priestorov základnej školy. Podľa riaditeľky materskej
školy sú tieto priestory nevyhovujúce. Uviedla, že v materskej škole sú v havarijnom
stave sociálne zariadenia materskej školy a je potrebná oprava týchto priestorov. Ďalej
uviedla, že je poškodená na budove materskej školy aj strecha, cez ktorú zateká.
Riaditeľka základnej školy informovala poslancov o ukončení školského roka,
o aktivitách, ktoré sú pripravené pre žiakov. Ďalej informovala o výmennom tábore
a prázdninových aktivitách, ktoré sú pripravené pre žiakov počas letných prázdnin.
Riaditeľka ďalej informovala o plánovaných opravách v priestoroch školskej jedálne,
ktoré by sa mali uskutočniť počas prázdnin, ďalej informovala aj o personálnych
zmenách.
4. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2009 – správu prečítal starosta obce.
V súvislosti s predloženou správou starosta obce prčítal aj správu nezávislého audítora
Ing. Zuzany Šelingovej o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2009. K záverečnému
účtu podal odborné stanovisko aj hlavný kontrolór obce. V správe skonštatoval, že
Obec Valaská Belá vytvorila v rozpočtovom roku 2009 prebytok hospodárenia. Tento
je povinná previesť do fondov. Hlavný kontrolór odporučil schváliť hospodárenie
obce bez výhrad. Všetky správy sú prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ich vzali
na vedomie. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce poslanci jednomyseľne
schválili bez výhrad.
5. Rozdelenie prebytku hospodárenia 35 629,27 € poslanci jednomyseľne schválili
nasledovne:
- do Rezervného fondu 34 047,86 € - do Fondu rozvoja bývania 1 037,75 €
- čiastku 543,66 € z výsledku hospodárenia previesť na účet základnej školy
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 – predložil hlavný kontrolór.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
7. Rôzne a diskusia:
6.1. Jozef Kodaj, Nováky – žiadosť o odpredaj parcely – poslanci jednomyseľne schválili
nakoľko parcelu užíva ako dvor za cenu 2 €/m2 s tým, že uhradí náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti.
6.2. Starosta obce informoval o tlačovej správe ZMOS, v ktorej sa ZMOS ohradzuje voči
politickým vyhláseniam. V súvislosti s tlačovou správou starosta obce informoval
o poukázaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve Obce Valaská Belá
od januára 2010 do júna 2010. Ďalej uviedol, že v prípade, že nebude dofinancovanie
týchto daní, bude situácia ku koncu roka 2010 kritická. Poslanec Marian Híreš predseda finančnej komisie upozornil na krátenie rozpočtu obce, navrhol
s narozpočtovanou čiastkou na opravy miestnych komunikácií počkať do plnenia
rozpočtu obce za I. polrok. K návrhu poslanca Híreša sa priklonil aj starosta obce.
Poslanci informácie starostu obce vzali na vedomie.
6.3. Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch volieb do NR SR za obec Valaská
Belá – poslanci informácie vzali na vedomie.
6.4. Starosta obce prečítal stanovisko ZMOS k financovaniu záujmového vzdelávania.
Poslanci informáciu ZMOS vzali na vedomie.
6.5. Starosta obce prečítal tlačové správy ZMOS o odstraňovaní následkov povodní
v obciach Slovenska – poslanci informácie vzali na vedomie. Poslanci navrhli poslať
finančnú čiastku adresne. Jednomyseľne schválili poukázať 200 € z rozpočtovanej
položky odmeny poslancom a členom komisií OZ mestu Spišská Belá.
6.6. Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš sa informoval k pracovnej zmluve hlavného kontrolóra, či je
v súlade so zákonom miesto výkonu práce, ktoré má uvedené v pracovnej zmluve
Prievidzu. Ďalej pripomenul že nie je uzavretá kontrola na základnej škole, informoval
sa kedy bude predložená správa. K pripomienke poslanca Híreša sa vyjadril hlavný
kontrolór obce. Starosta obce informoval poslancov, že o pracovnej zmluve hl.
kontrolóra sa informoval u JUDr. Macháčkovej, v prípade, že je to v pracovnej zmluve
uvedené, je to možné.
Ø ďalej sa poslanec Marian Híreš informoval o nájomných zmluvách, či sú všetky
nájomné zmluvy zrovnoprávnené. Navrhol pripraviť na budúce zasadnutie OZ
prehľad nájomných zmlúv s výškou jednotlivých nájmov. Ďalej sa informoval
o stavebných povoleniach, taktiež sa informoval o nákladoch na motorové vozidlá
Ø poslanec Ing. Pavol Jurkovič pripomenul, že niektoré pozemky sú zapísané na LV ako
štátny majetok, aj keď je to pozemok užívaný konkrétnym vlastníkom
Ø poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
8. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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U Z N E S E N I E č. 52/2010

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 24. júna 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 nezávislého audítora Ing. Zuzany Šelingovej o overení účtovnej závierky Obce
Valaská Belá k 31. 12. 2009.
3. Správu nezávislého audítora Ing. Zuzany Šelingovej o overení súladu výročnej správy s
účtovnou závierkou Obce Valaská Belá k 31. 12. 2009.
4. Správu nezávislého audítora Ing. Zuzany Šelingovej o preverení súladu hospodárenia so
zákonom č. 583/2004 Z. z. Obce Valaská Belá k 31. 12. 2009.
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Valaská Belá k záverečnému účtu obce
Valaská Belá za rok 2009.
6. Informáciu starostu obce o výpadku na dani z príjmov územným samosprávam
a aktuálne plnenie v obci Valaská Belá.
7. Informáciu starostu obce o výsledkoch hlasovania vo voľbách do NR SR v obci
Valaská Belá v dňa 12.6.2010.
8. Prehľad platieb za nájom bytov ZŠ za obdobie od platenia nájomného,
t. j. od 1. 2. 2008.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Valaská Belá za rok 2009 bez výhrad.
2. Prevod prebytku hospodárenia roka 2009 v sume 35 629,27 € do mimorozpočtových
fondov obce na základe pripomienok a odborného stanoviska hlavného kontrolóra
nasledovne:
- do Rezervného fondu 34 047,86 €
- do Fondu rozvoja bývania 1037,75 €
- prevod čiastky 543,66 € z výsledku hospodárenia na účet základnej školy.
3. Schvaľuje prevod sumy 497,91 € z Rezervného fondu do Fondu rozvoja bývania.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2010.
5. Predaj parcely číslo 18633/7 o výmere 14 m2 (novovytvorená parcela z pôvodnej
parc. č. 18633 neknihovaná – potok podľa GP č. 353/2009 vyhotoveným Geoslužbou
Prievidza) pre Jozefa Kodaja, trvalo bytom M.R. Štefánika 116, Nováky za cenu
2 € / m2 s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje tento predaj v súlade s § 9 a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
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6. V rámci pomoci mestám a obciam postihnutých povodňami, zaslať na účet mesta
Spišská Belá sumu vo výške 200 € z rozpočtovej položky 637026 – odmeny poslancom
a členom komisií OZ.

C. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce pripraviť na budúce zasadnutie OZ prehľad nájomných zmlúv
s uvedenou výškou nájmu

D. r u š í :
1. Mimorozpočtový peňažný Fond odmien, pričom zostatok v čiastke 21,72 € bude
príjmom Rezervného fondu.

Vo Valaskej Belej dňa 29. 6. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Marta Furková

a
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Mgr. Bibiana Pružincová

