Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 22. júla 2010
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Tomáš Sýkora a Ing. Pavol Jurkovič - ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2000 h
***

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

Otvorenie
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Plnenie rozpočtu obce za I. 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, starosta obce
navrhol doplniť bod programu názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných
prítomných obyvateľov obce. Poslanci doplnenie programu schválili, proti doplneniu
programu hlasoval poslanec Marian Híreš.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Mariana Híreša a Evu Belákovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Tomáša Púryho a Martu Furkovú.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
– na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila občianka Valaskej Belej Eva
Gondová. Oboznámila prítomných poslancov o svojich problémoch, ktoré má
v osobnom živote ako dlhodobo nezamestnaná a sociálne odkázaná osoba. Jednalo sa

hlavne o zabezpečenie vykurovacieho dreva, jeho zaplatenie, susedské nezhody, jej
sociálna situácia a výhrady voči pracovníkom obce, pošty a iných, ktorí jej „neprajú“.
Vyjadrila sa, že podá na nich trestné oznámenie. Oboznámila prítomných so svojou
situáciou a žiadnu konkrétnu požiadavku, ani návrh zastupiteľstvu nepredložila.
3. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Na zasadnutí OZ dňa 24. 6. 2010 bolo uznesením číslo 52/2010 odporučené starostovi
obce pripraviť prehľad nájomných zmlúv s výškou nájmu. Poslanci prehľad
nájomných zmlúv vzali na vedomie.
Ďalej bolo na zasadnutí OZ dňa 20. 5. 2010 uznesením číslo 51/2010 odporučené
starostovi obce dať vypracovať cenovú ponuku na vonkajší kamerový systém. Ponuky
budú predložené na budúcom zasadnutí OZ.
Správu o plnení úloh z minulých zasadnutí OZ poslanci vzali na vedomie.
4. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. polrok 2010 – bolo zaslané všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Jednotlivo po položkách plnenie
rozpočtu zdôvodnil starosta obce. Plnenie pripomienkoval poslanec Marian Híreš –
informoval sa k nákupu kopírovacieho stroja pre obec. Rozprava medzi poslancami
a hlavným kontrolórom prebehla k vyhodnoteniu vlastných príjmov Základnej školy
vo Valaskej Belej za II. štvrťrok 2010. Hlavný kontrolór upozornil na to, že
rozpočtové zmeny sa nemôžu robiť následne. Poslanci navrhli zapracovať do
uznesenia úsporné opatrenia – nakupovať len nevyhnutné tovary a služby. Ďalej
navrhli rozpočtové zmeny, ktoré poslanci jednomyseľne schválili. Starostovi obce
poslanci OZ odporučili do budúceho zasadnutia OZ predložiť návrh rozpočtových
zmien s dôrazom na úsporné opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtu obce.
Ďalej obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľke ZŠ vo Valaskej Belej a vedúcej ŠJ pri ZŠ
vo Valaskej Belej predložiť do 15. 9. 2010 návrh opatrení na vykrytie zníženia
rozpočtovaných vlastných príjmov, ktoré vzniknú z dôvodu zníženia počtu cudzích
stravníkov.
5. Rôzne a diskusia:
5.1. Katarína Mihálová, Valaská Belá 305 – žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy – poslanci
jednomyseľne súhlasili.
5.2. Starosta obce predložil poslancom prehľad počtu ubehnutých kilometrov v roku 2009
obecným nákladným automobilom Škoda LIAZ 706, ktorý slúži ako podklad na
schválenie kľúča na uplatnenie nákladov verejnej správy obce do nákladov činnosti
autodopravy v roku 2010, ktorá podlieha daňovému režimu a daňovému priznaniu poslanci jednomyseľne schválili kľúč pre uplatnenie pomernej časti ostatných nákladov
obce do nákladov činnosti autodopravy v roku 2010 vo výške 52 %, ktoré podliehajú
daňovým režimom pre účely daňového priznania.
5.3. Starosta obce informoval poslancov o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa budú konať 27. 11. 2010, ďalej informoval poslancov, že je potrebné určiť
najneskôr do 29. 8. 2010 rozsah výkonu funkcie starostu obce – poslanci schválili
rozsah výkonu funkcie na plný úväzok, ostatné informácie o vyhlásení volieb poslanci
vzali na vedomie.
5.4. Starosta obce informoval poslancov o Rozhodnutí prezidenta SR zo 6. 7. 2010
o vyhlásení referenda na 18. 9. 2010. Poslanci informácie starostu obce vzali
na vedomie.
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5.5. Starosta obce predložil príkaz na vyplatenie odmeny vo výške 25 € za organizačné
a technické zabezpečenie prípravy a konania volieb do NR SR – poslanci vyplatenie
odmeny schválili, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Marian Híreš).
5.6. Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš informoval ostatných poslancov OZ o vývozoch komunálneho
odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, ktorý si preveril z fakturácií. Z uvedeného
prehľadu vývozu veľkoobjemových kontajnerov za porovnané obdobie mesiacov
január – máj, roky 2007 – 2009 a následne rok 2010 vyplýva neúmerný nárast vývozov.
Napr. v roku 2007- 37 vývozov a v roku 2010 – 70 vývozov, čo má následne vplyv na
rastúcu cenu vývozu TKO aj pre domácnosti. Navrhol, aby zamestnankyňa na úseku
odpadového hospodárstva vypracovala plán umiestnenia veľkoobjemových
kontajnerov a harmonogram ich vývozov.
Ø poslanec Marian Híreš ďalej uviedol, že problémy, ktoré sa týkajú pozemkov
a verejného priestranstva je potrebné riešiť na jednotlivých úsekoch obecného úradu
a pokiaľ by jednotlivý úsek nemohol doriešiť problém, až následne potom predložiť
na zasadnutie OZ.
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. 53/2010

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 22. júla 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.
2.
3.
4.

Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za 1. polrok 2010.
Vyhodnotenie vlastných príjmov Základnej školy Valaská Belá za 2. štvrťrok 2010.
Informáciu starostu obce o vyhlásení referenda na sobotu 18. septembra 2010
Rozhodnutím prezidenta SR č. 311/2010 zo 6. júla 2010.
5. Informáciu starostu obce o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a určení dňa
ich konania na 27. novembra 2010 a povinnosti obecného zastupiteľstva určiť rozsah
výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie.
6. Informáciu starostu obce o výpadku na dani z príjmov územným samosprávam
a aktuálne plnenie výnosu dane z príjmov v obci Valaská Belá.
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B. s c h v a ľ u j e :
1. Kľúč pre uplatnenie pomernej časti ostatných nákladov obce do nákladov činnosti
autodopravy v roku 2010 vo výške 52 %, ktoré podliehajú daňovým režimom pre účely
daňového priznania.
2. Rozpočtovú zmenu rozpočtu obce Valaská Belá:
711 001 Obec – nákup pozemkov
713 004 Obec – nákup kopírovacieho stroja
824
Obec – splácanie finančného prenájmu
637 005 FRO – audítorské služby

-293 €
+293 €
+1222 €
+136 €

3. Dodatočne odmenu starostovi obce vo výške 25 € za organizačné a technické
zabezpečenie prípravy a konania volieb do NR SR.

C. s ú h l a s í :
1. S ukončením nájmu nebytových priestorov, zmluva č. 2360/2008, pre Katarínu
Mihálovú, Valaská Belá 305 dňa 31. 8. 2010.

D. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce dať pripraviť do budúceho zasadnutia OZ návrh rozpočtových zmien
s dôrazom na úsporné opatrenia vo výdavkovej časti obecného rozpočtu.
2. Starostovi obce zmluvne zabezpečiť podľa harmonogramu vývoz kontajnerov a návrh
zmluvy predložiť na zasadnutie OZ.

E. u k l a d á :
1. Zodpovedným zamestnancom obce, vzhľadom k poklesu príjmov obce na výnose dane
z príjmov fyzických a právnických osôb čerpať výdavky na tovary a služby len
v nevyhnutných prípadoch. Zároveň vykryť tým výpadok na výnose dane z príjmov,
ktorý je v súčasnosti 15 %.
2. Riaditeľke Základnej školy vo Valaskej Belej a vedúcej Školskej jedálne pri Základnej
škole vo Valaskej Belej predložiť do 15. 9. 2010 návrh opatrení na vykrytie zníženia
rozpočtovaných vlastných príjmov, ktoré vzniknú z dôvodu zníženia počtu cudzích
stravníkov.
3. Vypracovať harmonogram vývozov a plán umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov.
Zodpovedná: Zuzana Novotková

Termín: augustové zasadnutie OZ
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F. u r č u j e :
1. Podľa § 11 ods. 4 písmena i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce
Valaská Belá vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).

Vo Valaskej Belej dňa 27. 7. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
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Eva Beláková

