Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 21. októbra 2010
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2400 h

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

***

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Správa o činnosti komisie kultúry telovýchovy a športu
Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Plnenie rozpočtu obce za III. 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, ktorí poslanci
jednomyseľne schválili bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Mgr. Bibianu Pružincovú a Ing. Pavla
Jurkoviča.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Martu Furkovú 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 23.10. 2010 bolo uznesením číslo 55/2010 odložené uznesenie,
týkajúce sa predaja budovy WC súp. číslo 575 a priľahlého pozemku do vypracovania
znaleckého posudku a stanovenia ceny nehnuteľnosti. Znalecký posudok bol
vypracovaný a predložený. Znaleckým posudkom bola cena stanovená na 796,89 €.

Cena za vypracovanie znaleckého posudku je 101,45 €. Poslanci hlasovali o cene za
odpredaj nehnuteľnosti vo výške 900 €. Odpredaj budovy WC v cene 900 € poslanci
jednomyseľne schválili s tým, že náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti si hradí
kupujúci. Uznesením číslo 55/2010 na zasadnutí OZ dňa 23. 9. 2010 bolo uložené
sociálnej pracovníčke obce predložiť návrh VZN o sociálnej pomoci v znení platnej
legislatívy. Návrh VZN pripomienkoval ústne hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett,
uviedol, že VZN je nedostačujúce, navrhol toto odložiť do budúceho zasadnutia OZ
na prepracovanie. Poslanci s návrhom hlavného kontrolóra odložiť schválenie VZN
č. 4/2010 do budúceho zasadnutia OZ jednomyseľne súhlasili.
3. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
– na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila riaditeľka Základnej školy vo
Valaskej Belej, vedúca ŠJ pri ZŠ vo Valaskej Belej. Oboznámili so situáciou v ŠJ pri ZŠ
Valaská Belá. Ďalej riaditeľka ZŠ predložila prehľad o stave nájomného za byty v ZŠ,
požiadala o stanovisko k prenájmu školských bytov, ktoré odôvodnila tým, že
prevádzkovanie týchto priestorov jej spôsobuje problémy. Ďalej riaditeľka ZŠ
predložila písomný návrh rozpočtu na rok 2011 pre originálne kompetencie a na
prenesené kompetencie a požiadavku o dofinancovanie prenesených kompetencií
z účelových dotácií FP z obecného rozpočtu.
Na zasadnutí bola prítomná aj ekonómka základnej školy pani Martina Prostredná,
ktoré uviedla bližšie informácie k čerpaniu rozpočtu ZŠ k 30. 9. 2010.
Ďalej sa na zasadnutí OZ zúčastnila pani Anna Matlová – informovala o problémoch
vo vykurovaní priestorov bytov v základnej škole.
Ďalej sa na zasadnutí OZ zúčastnili občania podľa prezenčnej listiny. Pani Jarmila
Kopčanová predložila písomnú žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov,
ktorú poslanci zamietli. Pani Kopčanová požiadala ústne o predĺženie nájmu na dobu
neurčitú. Poslanci ústnu žiadosť zohľadnili a o tejto hlasovali. Prenájom nebytových
priestorov pre Jarmilu Kopčanovú poslanci jednomyseľne schválili s tým, že
výpovedná lehota bude trojmesačná pre obidve strany. Prenajímateľ môže upraviť
výšku ročného nájmu o percento inflácie na daný kalendárny rok, ak inflácia presiahne
výšku 3 %.
Ďalej Jarmila Kopčanová pripomienkovala, že by bolo vhodné, aby sa predávajúci
zeleninu na parkovisku, presunul na miesto, ktoré je určené ako tržnica. Ďalej
pripomienkovala predaje v sobotu, informovala sa o tom, či sú tieto spoplatnené
a kontrolované.
Na zasadnutí OZ sa zúčastnila Ing. Martina Furková, štatutárna zástupkyňa
Občianskeho združenia MC Trpaslíkovo, Valaská Belá 242. Predložila obecnému
zastupiteľstvu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov a žiadosť o poskytnutie
priestorov. K obom žiadostiam podala bližšie informácie ústne. Žiadosti občianskeho
združenia pripomienkoval Ing. Pavol Jurkovič, poslankyňa Mgr. Bibiana Pružincová,
hlavný kontrolór obce a tiež aj riaditeľka ZŠ Mgr. Ingrid Príbelszká. Pani riaditeľka
informovala o platbách nájomného v bytoch Základnej školy vo Valaskej Belej,
informovala aj o vykurovaní v bytoch. K vykurovaniu sa vyjadrila nájomníčka
v školskom byte pani Anna Matlová.
Po dlhšej diskusii poslanci odložili žiadosť o poskytnutie priestorov do budúceho
zasadnutia OZ, za odloženie hlasovalo 8 poslancov, Ing. Jurkovič Pavol nehlasoval.
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4. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu – správu prečítala
predsedníčka Mgr. Bibiana Pružincová. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice,
poslanci ju vzali na vedomie bez pripomienok.
5. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia – správa bola odložená do budúceho zasadnutia OZ.
6. Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2010 – písomný výstup bol zaslaný všetkým
poslancom OZ. K plneniu rozpočtu prebehla dlhšia rozprava hlavne medzi hlavným
kontrolórom obce a riaditeľkou základnej školy. Do rozpravy sa zapojil starosta obce aj
ostatní poslanci. Ing. Pavol Jurkovič pripomenul, že je potrebné v rozpočte obce
počítať aj so zabezpečením zimnej údržby. Starosta obce predložil na schválenie
rozpočtové zmeny, ktoré poslanci jednomyseľne schválili v znení ako boli predložené.
7. Rôzne a diskusia:
7.1. Riaditeľka Základnej školy vo Valaskej Belej predložila prepracované opatrenia na
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou obce.
7.2. Školská jedáleň pri ZŠ Valaská Belá – žiadosť o doplnenie VZN č. 5/2010, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole,
výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008.
Doplnený návrh VZN predložil starosta obce. Poslanci doplnok VZN č. 5/2010
schválili, 3 sa zdržali hlasovania (Marian Híreš, Ing. Pavol Jurkovič a Miroslav Králik).
7.3. Jozef Podskoč a manž. Helena Podskočová, Valaská Belá 116 – žiadosť o odpredaj
pozemku parc. č. 18 624/68 o výmere 1 m2 a parcela č. 18 624/69 o výmere 12 m2 poslanci odpredaj schválili za cenu 2 €/m2 s tým, že si 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.
7.4. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zásahu do pozemku, ktorý bol vo
vlastníctve Miroslavy Kučerovej – poslanci jednomyseľne schválili zámenu pozemku
s čím vlastníčka súhlasila.
7.5. Oľga Jurenková, Valaská Belá 34 – žiadosť o vyriešenie prietoku vody z rezervoáru na
Rusnáčkach – žiadosť preverila stavebná komisia spolu so starostom obce.
7.6. Hlavný kontrolór upozornil na zákon 596/2003 o štát. správe v školstve a štátnej
samospráve, písm. a) a d) v zmysle ktorého je potrebné prijať VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy,
dieťa školského zariadenia. Poslanci sa uzniesli pripraviť návrh VZN na budúce
zasadnutie OZ.
7.7. Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš sa informoval o pracovnej zmluve zamestnanca Antona Goleja
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. 56/2010

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 21. októbra 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 3.štvrťrok 2010.
3. Správu o plnení rozpočtu Základnej školy Valaská Belá a vyhodnotenie vlastných
príjmov za 3. štvrťrok 2010.
4. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
5. Informáciu starostu obce o aktuálnom plnení na dani z príjmov územným
samosprávam v obci Valaská Belá.
6. Prehľad služobných ciest starostu obce.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Rozpočtové zmeny rozpočtu obce Valaská Belá:
Príjmová časť rozpočtu obce
+ 50 000,- €
Výdavková časť rozpočtu obce
+ 11 808,- €
2. 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 na základe znaleckého posudku č. 207/2010 za cenu 900 € s tým,
že kupujúci uhradí náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento predaj v súlade s § 9 a, ods. 1 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
3. Dobu nájmu pre Jarmilu Kopčanovú – Rozličný tovar, Valaská Belá 397 na dobu
neurčitú s účinnosťou od 1. 1. 2011 s tým, že výpovedná lehota bude 3 mesačná pre
obidve strany a prenajímateľ môže upraviť výšku ročného nájmu o % inflácie na daný
kalendárny rok ak inflácia presiahne výšku 3 %.
4. Predaj pozemku parc. č. 18 624/68 o výmere 1 m2 a parc. č. 18 624/69 o výmere 12 m2
(novovytvorené parcely z pôvodnej parcely č. 18624/20 neknihovaná - potok, podľa
GP č. 372/2010, vyhotoveného Geoslužbou Prievidza) pre Jozefa Podskoča
a manželku Helenu Podskočovú, obaja trvalo bytom Valaská Belá 116 za cenu 2 €/m 2,
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.
5. Zámenu pozemku parc. č. 18592/12 zastavaná plocha o výmere 16 m2 vo vlastníctve
Obce Valaská Belá za parc. č. 664/4 zastavaná plocha o výmere 16 m2 vo vlastníctve
Miroslavy Kučerovej, rod Lehockej, trvalo bytom Valaská Belá 66.
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6. Všeobecné záväzné nariadenie obce Valaská Belá č. č. 5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008.

C. S ú h l a s í :
1. So zaradením úpravy odtokového kanála z rezerváru na Rusnáčkach vedľa pozemku
Oľgy Jurenkovej, Valaská Belá 34 do prác v roku 2011 podľa finančných možností.

D. zamieta :
1. Predĺženie doby nájmu nájomnej zmluvy č. 496/2008 na dobu určitú od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2014 pre Jarmilu Kopčanovú, Rozličný tovar, Valaská Belá 397.

E. odkladá :
1. Správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
2. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Valaská Belá č. 4/2010
o poskytovaní návratných finančných a jednorazových finančných výpomocí
z rozpočtu obce Valaská Belá do zapracovania pripomienok.
3. Žiadosť o poskytnutie príspevku na činnosť Občianskeho združenia MC Trpaslíkovo,
Valaská Belá 242 s tým, že bude táto požiadavka zapracovaná do rozpočtu obce
pre rok 2011.
4. Žiadosť o poskytnutie priestorov pre účely Občianskeho združenia MC Trpaslíkovo,
Valaská Belá 242 do budúceho zasadnutia OZ.

F. u k l a d á :
1. Ekonomickému oddeleniu Obecného úradu vo Valaskej Belej a zodpovedným
zamestnancom znížiť rozpočtové výdavky rozpočtu obce vo výške 15 %.
Zodpovední:

Ing. Jozef Mulinka – starosta obce, Ľubica Dolinajová, Mgr. Elena
Obuchová, riaditeľka ZŠ vo Valaskej Belej, riaditeľka MŠ vo
Valaskej Belej, vedúca ŠJ ZŠ a MŠ vo Valaskej Belej, riaditeľka
MKS, vedúca ŠKD pri ZŠ vo Val. Belej, vedúca ŠSZČ pri ZŠ vo
Val. Belej, Marek Nemček - predseda TJ, Jozef Siekel
– veliteľ DHZ.

Termín: do 10. 11. 2010
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2. Vypracovať návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, materskej školy a dieťaťa školského zariadenia.
Zodpovedná: Mgr. Elena Obuchová

Termín: do budúceho zasadnutia OZ

Vo Valaskej Belej dňa 26. 10. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Bibiana Pružincová
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a

Ing. Pavol Jurkovič

