Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 19. augusta 2010
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Jozef Krett, Miroslav Králik, Mgr. Bibiana Pružincová, Marta Furková - ospravedlnení
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, ktorí poslanci
jednomyseľne schválili bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Tomáša Sýkoru a Tomáša Púryho.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Ing. Pavla Jurkoviča 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 20. 5. 2010 bolo uznesením číslo 51/2010 odporučené starostovi
obce dať vypracovať cenovú ponuku na vonkajší kamerový systém. Starosta obce
predložil ponuku od firmy Amisec – Ing. Štefan Mravec, Prievidza. Orientačná cena by
bola cca 3000 Eur.

Uznesením číslo 53/2010 bolo odporučené starostovi obce dať pripraviť návrh
rozpočtových zmien. Návrh predložil starosta obce. Poslanec Marian Híreš navrhol
ponechať návrh rozpočtových zmien do bodu rôzne.
Ďalej bolo odporučené starostovi obce zmluvne zabezpečiť podľa harmonogramu
vývoz kontajnerov a návrh zmluvy predložiť na zasadnutie OZ. Starosta obce
predložil návrh zmluvy s firmou FOFO – František Fojtík, Valaská Belá. V súvislosti
so zmluvou bol predložený prehľad vývozov komunálneho odpadu. Zmluvu aj
prehľad vývozov komunálneho odpadu pripomienkoval poslanec Marian Híreš,
navrhol rozpočtovú zmenu - znížiť kapitolu komunálne odpady o 12 000 €. Starosta
obce dal o návrhu poslanca Marian Híreša hlasovať. Tento návrh poslanci
jednomyseľne schválili.
Ďalej poslanci pripomienkovali návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových
kontajnerov. Poslanci harmonogram vývozu upravili a následne jednomyseľne chválili.
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 a vedúca ŠJ pri ZŠ vo Valaskej Belej. Pani riaditeľka informovala
poslancov o kontrole, ktorú vykonal hlavný kontrolór obce Valaská Belá. Zápisnica
z kontroly bude predložená na budúcom zasadnutí OZ. Ďalej reagovala na uznesenie
z júlového zasadnutia OZ, na základe ktorého má predložiť do 15. 9. 2010 návrh
opatrení na vykrytie zníženia rozpočtovaných vlastných príjmov, ktoré vzniknú
z dôvodu zníženia počtu cudzích stravníkov. Informovala obecné zastupiteľstvo
o natočenom DVD o obci Valaská Belá.
Ďalej sa na zasadnutí OZ zúčastnil občan Július Ďurmek. Požiadal obecné
zastupiteľstvo o odkúpenie pozemku – neknihovaná parcela. Poslanci odporučili dať
vypracovať geometrický plán a požiadať o odpredaj parcely v zmysle vypracovaného
geometrického plánu.

4. Rôzne a diskusia:
5.1. Návrh trhového poriadku obce Valaská Belá – medzi poslancami prebehla rozprava.
Návrh trhového poriadku poslanci po zapracovaní pripomienok jednomyseľne
schválili.
5.2. Návrh rozpočtových zmien – predložil starosta obce. Poslanci k rozpočtovým zmenám
diskutovali a záverom rozpočtové zmeny jednomyseľne schválili.
5.3. Návrh opráv miestnych komunikácií asfaltovaním – predložil starosta obce. Poslanci
návrh jednomyseľne schválili.
5.4. Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš sa informoval o cene kopírovacieho stroja a o lízingovej
zmluve.
Ďalej sa informoval o tom, kto nesie zodpovednosť za vzniknutý nedoplatok na nájme
pani Jany Januškovej.
Ďalej pripomenul, že by bolo potrebné zahrnúť tržnicu do majetku obce.
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Ø
Ø
Ø
Ø

Ďalej sa informoval o nákupe a evidencii majetku obce, informoval sa o faktúre za
požičanú vibračnú dosku.
Poslanec Marian Híreš upozornil na pracovnú morálku zamestnancov obce a hlavne
zamestnancov menších obecných služieb.
Ďalej sa poslanec Marian Híreš informoval o služobných cestách starostu obce, či sú
všetky evidované.
Ďalej sa poslanec Marian Híreš informoval o zápise budovy WC pri kultúrnom dome
na LV obce.
Ing. Pavol Jurkovič sa informoval o rozkopanej ceste u Krivých, ďalej upozornil, že
cesta popri tržnici sa nemusela poškodiť, bolo potrebné ju zarezať.
Ďalej upozornil na poškodenie svahu u Krivých.
Poslanec Tomáš Púry sa informoval k fakturácii za dopravu
poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu

5. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

U Z N E S E N I E č. 54/2010

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 19. augusta 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. Cenovú ponuku na vonkajší kamerový systém.
3. Informáciu starostu obce o aktuálnom plnení na dani z príjmov územným
samosprávam v obci Valaská Belá .

B. s c h v a ľ u j e :
1. Rozpočtové zmeny rozpočtu obce Valaská Belá:
Príjmy:
454 001 Prevod prostriedkov z rezervy

+4 000,- €

Výdavky:
0510 Komunálny odpad
635 006 Výstavba a opravy MK
637 005 Obec špeciálne služby
637 005 FRO – audítorské služby
637 027 Výst. a oprava MK - odmeny na dohody
633 004 ŠJ MŠ – prev. stroje – sporák
635 006 IVS – oprava garáže
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- 12 000,- €
+13 100,- €
+ 3 900,- €
+ 500,- €
+ 2 500,- €
+ 600,- €
- 4 600,- €

2. Návrh zmluvy o vývoze komunálneho odpadu s Františkom Fojtíkov – FoFo, Valaská
Belá 601 s nasledovnými zmenami: článok 1 – vypúšťa sa „nepravidelný“, čl. 5 –
dopĺňa sa veta „ za manipuláciu s kontajnerom 2,15 €/15 min, čl. 6 – vypúšťa sa „s
opciou na predĺženie“.
3. VZN obce Valaská Belá č. 3/2010 – Trhový poriadok obce Valaská Belá po zapracovaní
zmien.
4. Harmonogram vývozov veľkoobjemových kontajnerov 1x mesačne pre lokalitu:
- Senkovci, U Kuricov, U Kučerov, U Mokrišov, Stanák
- Škrípov u Tunu
- Dutý, Macovci, Pastierky
- cintorín podľa potreby
5. Opravu MK – asfaltovanie od pána Alexandra Drienika po most pri predajni zeleniny,
u Tantošov – spodná ulica vľavo, do Jančovej k Podskočovi, u Králov po most do
Tantošov – v celkovej čiastke 55 620 €.

C. o d p o r ú č a :
1. Starostovi obce uzatvoriť zmluvu o vývoze KO s firmou FOFO – František Fojtík,
Valaská Belá v upravenom znení – viď. Bod B/2 tohto uznesenia.

D. u k l a d á :
1. Riaditeľke MKS uzavrieť zmluvu o prenájme stavby súpisné číslo 684 – budova WC,
postavenej na parcele číslo 591/6 v kat. území Valaská Belá.
Zodpovedná: riaditeľka MKS

Termín: ihneď

Vo Valaskej Belej dňa 23. 8. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Tomáš Sýkora
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Tomáš Púry

