Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 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
Neprítomná:
Eva Beláková - ospravedlnená
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2200 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
Správa o činnosti komisie pre ochranu verejného poriadku
Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej
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 Martu Furkovú a Annu Mokrišovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Mgr. Bibianu Pružincovú a Tomáša Púryho.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.

2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Na zasadnutí OZ dňa 22. 7. 2010 bolo uznesením číslo 53/2010 uložené riaditeľke

Základnej školy vo Valaskej Belej predložiť návrh opatrení. Písomné vyjadrenie pani
riaditeľky prečítal starosta obce.
Uznesením číslo 54/2010 zo dňa 19. 8. 2010 bolo odporučené starostovi obce uzavrieť
zmluvu o vývoze komunálneho odpadu s firmou FOFO – František Fojtík, Valaská
Belá v upravenom znení – úloha bola splnená, zmluva bola podpísaná.
Uznesením číslo 54/2010 zo dňa 19. 8. 2010 bolo uložené riaditeľke MKS Elene
Kopčanovej uzavrieť nájomnú zmluvu s pánom Václavom Štolovským. Nájomná
zmluva uzatvorená nebola, pán Štolovský si požiadal o odpredaj budovy WC
a priľahlého pozemku. Poslanci hlasovali o žiadosti pána Štolovského o opredaj
nehnuteľností, žiadosť odložili do vypracovania znaleckého posudku a stanovenia ceny
nehnuteľností.
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 uviedla, že sa
vyjadrí k správe o kontrole v bode rôzne.
Ďalej sa na zasadnutí OZ zúčastnila pani Jolana Králiková, Valaská Belá 1255, ktorá
zaslala obci písomnú sťažnosť, ktorú ústne doplnila. Predložená sťažnosť nebola
predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Správa o činnosti komisie pre ochranu verejného poriadku – správu prečítal
predseda tejto komisie pán Tomáš Sýkora. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice,
poslanci ju vzali na vedomie bez pripomienok.
5. Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej – prečítala členka komisie pani
Marta Furková. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice, poslanci ju vzali na
vedomie. Správu pripomienkoval hlavný kontrolór, uviedol, že je potrebné doplniť
a aktualizovať VZN 9/2008 o sociálnej pomoci, pretože pôžičky nie je možné podľa
aktuálneho zákona o sociálnej pomoci poskytovať. Ďalej správu pripomienkoval
poslanec Marian Híreš, informoval sa, či boli k poskytnutým výpomociam
vydokladované príjmy.
6. Rôzne a diskusia:
6.1. Správa o vyhodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach
školy v školskom roku 2009/2010 – predložila riaditeľka Základnej školy vo Valaskej
Belej. Správu pripomienkovala Mgr. Bibiana Pružincová, informovala sa o prenajatí
priestorov pre Súkromnú základnú umeleckú školu. Správa je súčasťou originálu tejto
zápisnice, poslanci správu jednomyseľne schválili.
Predložený Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ tak isto poslanci
jednomyseľne schválili.
6.2. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly na Základnej škole vo Valaskej Belej –
správu predložil hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett. V písomnej forme bola
doručená všetkým poslancom OZ a doplnená o materiál, týkajúci sa financovania ZŠ
a školských zariadení. Vyjadrenie k správe prečítala riaditeľka ZŠ vo Valaskej Belej
Mgr. Ingrid Príbelszká. Poslanec Tomáš Púry sa informoval o platbe nájomného za
nájomné byty na základnej škole, ďalej sa informoval o platbách v ŠJ. Informácie,
týkajúce sa Školskej jedálne pri Základnej škole vo Valaskej Belej podala vedúca ŠJ
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Janka Sieklová. Poslanci správu o výsledku následnej finančnej kontroly vzali na
vedomie.
6.3. Peter Mazánik a manželka Ing. Katarína Mazániková, Valaská Belá 236 – žiadosť
o odpredaj parcely číslo 937/15 o výmere 39 m2. Poslanci jednomyseľne schválili
odpredaj predmetnej parcely za cenu 1,-€/m2 s tým, že náklady spojené s predajom
nehnuteľnosti hradí kupujúci. 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.
6.4. Ondrej Kopčan a manželka Elena Kopčanová, Valaská Belá 224 – žiadosť o odpredaj
parcely číslo 941/2 o výmere 315 m2. Poslanci jednomyseľne schválili odpredaj
predmetnej parcely za cenu 2,-€/m2 s tým, že náklady spojené s predajom
nehnuteľnosti hradí kupujúci. 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.
6.5. Július Ďurmek a manželka Anna Ďurmeková, Valaská Belá 745 – žiadosť o odpredaj
parcely číslo 18654/70 o výmere 10 m2. Poslanci jednomyseľne schválili odpredaj
predmetnej parcely za cenu 2,- €/m2 s tým, že náklady spojené s predajom
nehnuteľnosti hradí kupujúci. 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.
6.6. Súkromná základná umelecká škola Valaská Belá 242 – žiadosť o pridelenie finančnej
dotácie – poslanci jednomyseľne žiadosť odložili do schvaľovania rozpočtu obce na
rok 2011.
6.7. Vydavateľstvo Úsmev, Februárová 945/20 A, Partizánske – žiadosť o finančnú
podporu na vydanie knihy – poslanci žiadosť jednomyseľne zamietli s odkazom na § 7
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
6.8. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného odvodu pre voľby do orgánov
samosprávy obcí – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne určilo, že Obecné
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení
v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Valaská Belá.
6.9. Vyplatenie odmeny starostovi obce za organizačné a technické zabezpečenie prípravy
a konania Referenda 2010 – poslanci jednomyseľne schválili finančnú čiastku 20,- €.
6.10.Starosta obce informoval poslancov o výnose dane z príjmov územnej samospráve
Obce Valaská Belá – poslanci informáciu vzali na vedomie.
6.11. Starosta obce predložil poslancom správu o služobných cestách starostu obce –
poslanci správu vzali na vedomie.
6.12.Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš diskutoval o vývoze odpadu
Ø poslankyňa Marta Furková sa informovala o úprave komunikácií na lazy v Škrípove,
Ø poslankyňa Mgr. Bibiana Pružincová sa informovala o zabezpečení zásobovania
potravinami počas inventúry v predajni COOP Jednota Prievidza.
Ø poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
7. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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U Z N E S E N I E č. 55/2010

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 23. septembra 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. Návrh opatrení Základnej školy vo Valaskej Belej na vykrytie zníženia rozpočtovaných
vlastných príjmov, ktoré vznikli z dôvodu zníženia počtu cudzích stravníkov.
3. Správu o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce v Základnej škole vo
Valaskej Belej.
4. Správa o činnosti komisie pre ochranu verejného poriadku.
5. Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej.
6. Informáciu starostu obce o aktuálnom plnení na dani z príjmov územným
samosprávam v obci Valaská Belá.
7. Prehľad služobných ciest starostu obce

B. s c h v a ľ u j e :
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy
vo Valaskej Belej v školskom roku 2009/2010.
2. Školský vzdelávací program Základnej školy vo Valaskej Belej.
3. Odmenu starostovi obce vo výške 20 € za organizačné a technické zabezpečenie
prípravy a konania Referenda 2010.
4. Predaj pozemku parcela č. 937/15 o výmere 39 m2 pre Petra Mazánika a manž.
Katarínu, Ing., rod. Revickú obaja trvalo bytom Valaská Belá č. 236 za cenu 1 €/m2,
s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento predaj v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
5. Predaj pozemku parcela č. 941/2 o výmere 315 m2 pre Ondreja Kopčana a manž.
Elenu, rod. Mulinkovú obaja trvalo bytom Valaská Belá č. 224 za cenu 2 €/m2, s tým,
že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento predaj v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
6. Predaj pozemku parcela č. 18 654/70 o výmere 10 m2 (novovytvorená parcela
z pôvodnej parcely č. 18 654 neknihovaná cesta, podľa GP č. 46a/2010 vyhotovený
Geometrou Prievidza) pre Júliusa Ďurmeka a manž. Annu, obaja trvalo bytom Valaská
Belá č. 745 za cenu 2 €/m2, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento predaj v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
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C. u r č u j e :
1. podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej bude mať
celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre
celú obec Valaská Belá.

D. zamieta :
1. Finančný príspevok na vydanie knihy pre Vydavateľstvo Úsmev, Februárová 945/20 A,
Partizánske, pán riaditeľ Andrej Špeťko s odkazom na § 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

E. odkladá :
1. Predaj budovy WC súp. č. 575 na parc. č. 591/6 a predaj pozemku parcela č. 591/6
o výmere 14 m2 a parc. č. 591/7 o výmere 19 m2 pre Václava Štolovského trvalo bytom
Valaská Belá č. 562 do vypracovania znaleckého posudku a stanovenia ceny
nehnuteľnosti.
2. Žiadosť o pridelenie finančnej dotácie pre žiakov Súkromnej základnej umeleckej
školy, Valaská Belá 242, Karolína Pavelková do schvaľovania rozpočtu na rok 2011.

F. u k l a d á :
1. Sociálnej pracovníčke obce predložiť návrh VZN o sociálnej pomoci v znení platnej
legislatívy.
Zodpovedná: Marta Vrtíková

Termín: októbrové zasadnutie OZ

Vo Valaskej Belej dňa 28. 9. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Jozef Mulinka
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Marta Furková

a
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Anna Mokrišová

